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 ٠٠ أرق نأ لبق

 خيرأت ىف ةراثإ زاغلألا رثكأ نم ادحاو لق ٠ نيملسملا ناوخإلاو رصانلا دبع ثب ةقالعلا تلف

 ىلع بلغألا ىه تحبصأ ىتح نيقيرفلا نيب - ءادعلاو لب - ةموصخلا تغط دقلو .. رصاعم ا رصم

 ةعامجي رصانلا دبعل طابترا ةقالع دوجو نم نوخرؤملا هيلع عمجي ام مغر .. امهنيب ةقالعلا فصو

 ىف ةلحرملا كلت دنع ًاليوط فقي مل مهنم دحأ نكلو .. ىسايسلا هخيرات نم ةركبم ةلحرم ىف ناوخإلا
 نم ديدعلا نع ةباجإلا ىلع اندعاسيل اهزاغلأ لحيو اهرارسأ انتل فشكيل نيفرطلا نيب ةقالعلا خيرات

 . ىسايسلا انخيرأت ىف ةيلاخلا ةلسرملا ىلع هراثإب سكعتي ام ةريطخلاو ةماهلا ةلئسألا

 رسمأتلا دبع نيب ةقالعلا كلت رارسأ نع فشكلا عيطتسي نمع ًاثحب ىئلوأحم تناك انه نم

 زاهجلا ءاضعأ زربأ دحأ ناك ىذلا ىلاقعلا شادرمدلا راشتسملا هنإ .. هيلع ترثع ىتح . ناوخالاو

 رولبت دق ناك ىذلا تقولا ىف ٠ ةعماجلاب ناوخإلا ةيلطلا ميعزو ٠ نيملسملا ناوخإلا ميظنت ىف ىرسلا

 - تحبصأ ىتح « ةباطلاو بابشلا لاجم ىف رصحني نأ داك ىعح ةيسايس ةكرحك ناوخاإلا طاشن هيف
 تمي . كلذ قوف -- ىلاقعلا -- وهو .. " ةيبالط ةكرح * نيملسملا ناوخإلا ةكرح - معبصت نأ تداك وأ

 ةعامج ىف ىميظنتو ىركف ريثأت ربكأ بحاص - بطق ديس - رهشألا ىئاوخإلا ميعزلاب ةبارقلا ةلصب
 اناك امك . ىلاقعلا ةجوز لاخ بطق ديس ناك دقو . هسفن ائبلا نسح اهسسؤم نم ربكأ امبر ناوخإلا
 ىع ةذحاو ةذلب ىلإ امهئامعنال كلذو بابشلاو ةلوفطلا ةلحرم ىف ءاقدصأ -- بطقو ىلاقعلا -

 ديس اهيلإ مضتي نأ لبق نارخإلا فوغص ىف طرخنا دق ناك ىلاقعلا نأ نع الضف اذه ..طويسأ

 لب «١ برق نع ثادحألا ةيؤرب طقم سيل هل حمسي ىذلا عقوملا ىف ىلاقعلا راشتسملا ناك هلك اذهل

 , ريثأتو ةيلعافب اهيف ةكراشملاو
 خيرأتلل هجاتحن ىذلا ءوضلا ضعبب ىقتت .. قيقحسلا اذه ىف ىل اهب ىلدأ ىعلا هتاقارتعإ لعلو

 هله يف لجرلا هلوقي ام ذخأت نأ ائيلع ىغبتي هنأ ىرأو . ةيسايسلا انتايح نم ةساسحلا ةرثغلا كلعل

 لب - بلقت ىتلا تآجافملا نم ريثكلا رجفي هنأو ةصاخ ءريكفتو مامتها نم هب ريدج وه اب تافارععالا
 . ةيشيرات تاملسمك اهعم لماعتن انللظ ىتلا رومألا نم ريثكلا - لدعت ارو

 راشتسملل تاونس نم اهتيرجأ دق تنك ةيفحص ةمكاحم هتنمض دقف باتكلا نع ىناغلا ءزجلا امأ

 ميعز ىنأث ىبيضهلا نسح راشتسملا نبإو « ناوخإلا ةعامج مساب ىمسرلا ثدحتملا ىبيضهلا نومأم
 : أئيلأ نسح سسؤملا ميعزلا دعب ةعامجلل



 ىرخألا تاعوضوم ا نم هدعت اهيف تقرطت ىننإ ئراقلا ظحليس .. ةيفحصلا ةسكاحملا هذه ىقو

 ةقالعلا ام .. هسفن مكدحأ لأس اهرو ٠ ناوخإلاو .رصانلا دبع نيب ةقالعلا وهو مهألا عوشوم ا بتاج ىلإ

 ؟ نأوخإلاو رصاتلا ديع وه ىذلا مهألا ءوضوملاو . ةفلتخملا تاعوضوملا كلت نيب

 ..اهنيب دعابت وأ فالتخا نم آيرهاظ ودبي دق ام مغر ؛ دحاو عوضوم اهنأ تيأر ىننإ ةقيقحلاو
 ىبيضهلا راشتسملل ىتلثسأ تقرطت انه نمو ٠ ةسراممو ركف - دحأ ىلع ىفخي ال امك - ةسايسلاف

 ةقيقح نع فشكلا ىف مهسي هنأ تيأر ام وهو ةيسايسلا ةسرامملاب قلعتت ىتلا تاعوضوم ا نم ددعل
 . اباجيإ وأ ابلس نإ ىسايسلا عراشلا ىف اهكولس دجويو ناوخإلا ةعامج كرحي ىذلا ركفلا

 . مالظلا ىف فسري ناك ام تأضأ وأ ؛ ضرمغلا هفنتكي ناك ام تحضو دق كلذب ىننإ لوقأ الو

 ىف هتيلوئسمو .. ملقلا ةنامأب نمؤي ٠ بتاكو ىفحصك ىبجاو هنأ دقتعأ تنك ام لمع تلواح ىتكلو
 . ىه امك . ةقيقطلا نع قشكلا

 الأ بجي ىذلا ىضاقلا رودب سيلو ماعلا بئانلا رودب موقأ نأ ىلع نيمعي ناك 'ةسكاحملا“ هذه ىقو
 . هيلع وأ هل مكحت نأ - كدحو كلو - كلف . ئراقلا ىزيزع تنأ .. دحأ هيف كعزاني

 ! ةلواحم درجم . تلوأح دق ىئنأ وه ىتمهي ام نكلو ٠ تلشف وأ تحج دق تنك نإ ىنمهي الو

 ميكحلا ناميلس



 لوألا مدنصلا





 : ىلافعلا

 رست ات ديك

 هايف |

 «ةيناوخإ» ةقبن

 رصانلا دبع نيب ةقالعلل تخرأ ىعلا رداصم ا
 ةقالعلا كلت دوجو تدكأ نيملسما ناوخإلاو “* '

 ةمق ىلإ اهب لصيف ضعبلا دنع ًاقمعت ديزت ىتلأو امهنيب
 اهب لصيف اهشيمهت رخآلا ضعبلا لواحي امنيب ٠ ميظنعلا
 تسيلو رييغتشلا ىف ةبغرلا هاجتا ىف قفاوسلا دح ىلإ
 حيحصلاو ٠ ةيميظنتلا ةكرحلا ىف محالت وأ لصاوت ةقالع

 ةكرح نم ًاءزج طقف نكي مل نيسح رصانلا دبع لامج نأ
 ةقيبن وه لب ٠ ىروثلا لمعلا ثيح نم :نيملسلا نأوخإلا
 . ليلد نم رثكأ هلوقأ ام ىلع ىدلو ساسألا ذنع ةيناوخإ
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 شيجلاب طابضلا سوفن ىلإ برستي أدب ىذلا رمذتلا نأ ويلوي ةروثل اضيرأت بتك ام لمجم نم
 ناك نأ دعب .روتلا ةرئاد ىلإ جرخ رمذتلا اذه , ليلقب هدعي وأ هلبق امو رصأنلا دبع ليج نم ٠ ىرصملا
 . تاوقلا هيف ترصاح ىذلا مويلا كلذ وهو ريهشلا رياربف 2 ثداح رثإ ىلع ةيسفن ةلاح درجم

 نم الدب ءارزولل آسيئر اشأب ساحتلا نييعت رصم كلم ىلع ضرفتل تابابدلاب ىكلملا رصقلا ةيناطيربلا
 . ىرس نيسح

 تناكو ٠ رييغتلل ريهتلا ةمق ىلإ ىرصملا حراشلا هيف لصو ىللا ماعلا وهو ١525 ماع كلذ ناك

 كلم اف . تيبثتلل ىرخأ ةثالثو « رييغتلل لماوع ةثالث نيب حجرأتت تقولا كلذ ىف ةيسايسلا ةلاحخلا
 تناك دقو : هيلع تناك اه ىلع عاضوألا تيبشتل وعدت تناك ىتلا لماوعلا ىع حاطقإلاو لالتحالاو

 . ةدئاسلا ةيسايسلا ةلاخلا ىلع ءاقبإلا هاجت اهتبغر ىف ةقلاحتم ةثالثلا لماوعلا كلت
 ّْ هج دع داع

 ىتلا قئاثولاو ٠ نيملسملا ناوخإلا ةكرح ىه تقولا كلذ ىف اطاشن تاكرحلا رثكأ تناك خيراتلل

 لرأ تناك دقف ٠ ةديدج رطأ ىلإ مهتكرح ىف اولصو دق اوناك نارخإلا نأ دكؤت ٠ ةرعفلا كلعل خيرؤت
 تناك نأ دعب ؛ هدحو «ءابألا ليج» ىلع رصتقت الو ةفلتخم لا لايجألا اهرطأ ىف بطقتست ةينطو ةكرح

 . ليجلا كلذ عم لماعتت اهلك ةهدقلا بازحألا

 اوقلطأ ةكرح ىف مهتبطقتسا نيذلا بابشلا عم لصاوتتل نيملسملا ناوخإلا ةدكرح تءاج نكلو
 ىرخأ ةكرحو ٠ ةرشع ةسداسلا,ىتحو ثتاوئس رشع نس نم ءانبألا اهيف مظتني «ةلاوجلا» مسا اهيلع

 ةكرح مث « نيعبرألاو ةرشع ةسداسلا نس نيب ءاضعألا اهيف مظتني «نيلماعلا ناورشإلا» اهصسأا

 . نيعبرألا نس قوف خويشلا مضت ىتلا «نيبستنملا ناوخاإلا»
 ماش ىف ماطتسا دق ناك . ةكرحلا سسؤمو نيملسملا ناوخالل ماعلا دشرملا ٠ انيلأ نس نأ فورعمو

 .يرسلا ميظنتلاب ناوخإلا موصخ ضعب ةنسلأ ىلع ىمس اه وأ «صاخلا زاهجلا» ةأرئ لكشي نأ 994

 نم ةعومجم سصلختسي نأ ديدجللا ميظنتلل آافصو اهقلطأ ىتلا «ةيصوصخلاب» ىنعي اتيلأ نسح ناكو

 هيف مههجوت ىذلا لقحلا ىف , لخألل راظعنا نود ءاطعلا ىلع اهتردقو ؛ ةوعدلل اهءالو ىطعت بايشلا
 ل2 27| ايملس ناكأ ءاوس , ةكرخلا ؟دايق

 ةكرحلا ىوعسم ىلعو ءريبكلاو ريغصلا تيعوتسا لايجألا يوتسم ىلع :ةردقلا هذهب ةكرح نإ
 ةكرحلا ىغ تناك .ىركسعلاو ىملسلا تبعوتمسا لمعلا ىوتسم ىلعو ؛ىنلعتاو ىرسلا تبعوتسا
 نأ ايقطنم ناك :1541؟ ماع رييغتلا ىف ةبقرلاب نويرصملا طابضلا سحأ امدتع هنإف ىلاعلابو ةلعافلا

 نأ تباثلا نم هنإف اذهثو .رييفتلا ثادحال مهتنواعم ىلع ةردق تاكرخلا رثكأ ىلإ مهتاهذأب [يفرصتي
 دبع عم ًالكشم ١5479 ماع نيملسملا ناوخإلا فوفص ىف طرخنا دق نيسح رصانلا دبع لامج ىشايزويلا

 . شيا ىف نيملسم ا ناوخالل صاخلا زاهجلا بيبل دومحمو ىلا دبع مراكملا وبأو فوؤرلا دبع معنملا
 طرخنا ىذلا شيجلا ىف ىرسلا ليكشتلا اذه ناكف : دعب رهظ دق رارحألا طايضلا مسا نكي ملو

 مم

 3 ن1 ييابيحبم مأ]- ززموعاجأت



 نمحرلا دبع ةسائرب !584 ماع انيلأ نسح هسسأ ىذلا «صاشأ زايجللو عرق هرجه رصاتلا دبع هيف

 امك ةرهاقلا ةعماج وأ , لوألا داؤف ةعماج بادآلا ةيلكب بلاط ماعلا كلذ ىف لازي ال ناك ىلذلا ىدتسلا

 اهب هعيأب ىتلأ ةقيرطلا سفنب ةكرحلل ماعلا دشرملا انبلا نسح رصانلا دبع لامج عياب دقو , نآلا ىمست

 !54؟ ماع نم تقولا كلذ ذنم رصانلا دبع لامج حيصأو : ةكرخلا وأ ميظنتلا ىف رخآ وضع ىأ

 . نيملسملا ناوخإلا ةعامج ىق ًالماع ارضع

 نادوسلا لصقت زيلجنالا ايارن هيف تحضو ىذلا تقولا ىف ٠ نادوسلا ىف رصاتلا ديع لمع دقو

 ادحاو رصاتلا دبع ناكو ؛ نييرصملا طابضلا نم بابشلا سوفن ىف اتيس ًارثأ كرت ام ؛ رصم نع

 ٠ رصانلا ديع لامج دثع ىسايسلا ىعولا ةدايز ىف هرثأ نادوسلا ىف رتوتملا خانملا اذهل ناكو ءمهنم

 ىبرملا رصم طيحم نم ىرخأ ةعقب ةيأ وأ نادوسلا ىف ثدحي ام هتامامعها ةرئاد نم عسو امك

 . ةينيدلا ةفطاعلاب ًاغوبسم -- لازي ال اهرو - نادرسلا ىف ىموقلاو ىنطولا سحلا ناكو . ىمالسإلاو

 . ىنيد راطإ ىف ةسايسلاب نولغتشي نويلادوسلاو ىئغريملا ةكرحو ىدهملا ةرروث لئمف

 ىداول صالخ ال هنأب هئيقي نم تداز نادرسلا ىف زصاتلا دبع اهاشمأ ىتلا ةرثقلا نأ ىف كش الو

 ةكرحب هطابترا نم كلذ ديزي نأ ايعيبط ناكف . نيدلا لالش نم الإ فلختتلاو لالعحالا نم ليتلا

 . نيملسملا ناوخإلا

 ىقيتامارد لوهت

 لامجو ىثدملا عاطقلا ىف ىدئسلا نمحرلا دبعو انيلأ نسح ةدايقب نيملسملا ناوخالا ةكرح تلظ دقو

 امك . ةطلسلا ىلع ءاليتسالاو رصم ىف عاضوألا رييغتل لمعت ؛ ىركسعلا عاطقلا ىف رصانلا دبع

 نم أهل رفاوت دق نوكي ماعلا اذه ىف هنأ ناوخإلا ةدايق تردق دقف 1١504 ٠ ماع ىف اهل اردقع ناك

 . رصم ىف ةطئسلا ىلع ءاليتسالا نم اهتكمي أم ةيكرحلاو ةيرشبلاو ةيداملا تاناكمإلا

 ؟.. تابيترعلاو قاروألا تريغت ىلاتلابو ؛ عاضوألاو لارحألا تريغت ىتح ثدح ىذلا ام نكلو

 ناوخإلا ةداق نم دحأ نايسح ىف نكي مل ىكيتامأرد وحن ىلع ترجفت ىتلا نيطسلف ةيضق اهنإ

 ةثيه نم نيطسلذن ميسقت رارق هيف ردص ىذلا 4! ماع ءاج دقف . رصم ىف ثادحألل نوططخي مهو
 زاهجلاو ةلاوجما ىف هرداوك بردي ناك ىذلا ٠ انبلا نسح « ذاعسألاول ىدحتلا ةباثب ةدحتمل ممألا

 نيعتي حبصأف . 15080 ماع ىف اردقم نأك امك رصم ضرأ ىلع عقاولا رييغت ىلع مهي لمعيل صاخلا
 . ةبوسحم نكت مل ةكرعم ةهجاومل نيطسلف ضرأ ىلإ لاقعنالا نآلا هيلع

 رصم ىف سيل ىقيقحلا رييغتلا ةياذب نأب اعنتقم اذبو ؛ ًارطضم هتاكيتكت ائبلا نسح ريغ انه نمو

 اهيف هتكرعم ضوشي نأ بجي ىعلا نيطسلف ضرأ ىلع نآلا ىه « هلك ىبرعلا ملاعلا ىفو لب ٠ طقف

 . نيعوطتملاب دوهيلأ عم
 داهجلا ىلع سائلا ثحيل ىنيسملا نيمأ جاحلا هتبحص ىفو ةيرصملا ىرقلا بوجي انيلا نسح أدب



 نيملسما ناوخإلا ةكرحيب صاخلا زاهجلاب ارضع ذئنيح تنكو -- تيأر دقو . نيطسلف ضرأ نع اعافد

 وبأ» ىمست ةبرق ىف لاجرلا ناك فيك -- ىرمع نم ةرشع ةعباسلا دعي تزراجت دق نكأ مل ىنأ مغر
 ةكراشم انبلاو ىنيسحلل نهغاصمب نعربتيل مهتاجوزي اوتأيل مهتويب ىلإ نولخدي رصم ديعصب «سرخ

 . نيسلف ضرأ ىلع داهجلا ىف مهتم

 نئاخلا نم

 رارق بقع نيطسلف ضرأ ىلإ نيملسملا ناوشإلا نم نيعوطتملا نم ةعوصجم لوأ ترفاس دقو
 ىف ةيدوهيلا «تازتوبيكلا» لوح اهعقاوم ذاختا ىف تأدبو ء 1544 ماع ياني ىف ٠ ةرشايم ميسقتلا
 ىف درهيلا نيتطوصسلملا عم مجالعملا لاعقلا ىف نوصلسملا نوصوطتملا حرش دقو .. نيطسلف لابج

 اهتمو ةسهملا عقاوملا ضعب ريرحت ىف ًالعف اوأديو كانه ىلإ مهلوصو روف ةيئيئارسإلا تارمعتسملا
 . «نيملسملا ناوخإلا ةبت» ىلإ اهمسا اوريغ ىتلا «نميلا ةبتد

 , ةكرعملا ناديه ىلإ ةيماظنلا ةيبرعلا ثارقلا لوشدل طيطختلا ىف ةيرامعتسالا ىوقلا تأديب لثنيح

 ىلع ةرماؤم : 1548 وياهم ١8 ىف ةيبرعلا تارقلا لوخد ناكو . زيلجنالا عينص هللا دبع كلملا ةدايقب

 هلعفي نأ بجي أم مهعم ثحبيل هيراشتسم قوراف عمج نيحف .. مهل ةنواعم سيلو نيملسملا نيعوطتملا

 ىوقأ نيطسلف ةيضق هاجت ىرصملا ىبعشلا رايتلا نإ نوراشتسملا كئلوأ هل لاق ٠ نيطسلف ةيضق ءازإ

 ىذلا شيجلا بحاص -- كلملا ةلالجاي -- تنأ نوكت نأب . هضاهجإو هباعيتسا نكمي نكلو ٠ مواقي نأ نم
 نأ نكمي ةقرو كباسح ىلع ىوبسكي الو . نوملسملا ناوخإلا كيلع ديازي الف , ًالتاقم نيطسلف لخدي
 الجر ناكو - انيلأ نسح كردأ ذثنيح . نيطسلق ىلإ ةيرصملا تاوقلا لوشد قوراف ررقق ٠ تنأ أاهبسكت

 اهتباصإو ةيبرعلا ةيسفنلا رسكل ىعسي تقولا كلذ ىف مئاقلا ىملاعلا ماظنلا نأب - اكنحم ابيرأ

 نسح ردصأ اذهلو . ةينويهصلا تاباصعلا ضعب مامأ ةيبرع شويج ةعبس ةيزهب طابحإلاو سأيلاب
 . كانه ىلإ ىرخأ تاوق لاسرإ ىف رارمتسالا مدعو نيطسلفب نيعوطتملا نم هتاوق بحسب هرعاوأ انبلا

 ضعبلا نأ ىتح . نأوطإلا دعاوق ىف ىودلا رثأ ماعلا دشرملا هردصأ ىذلا رارقلا اذهل ناك دقو
 رغسلل ادادعتسا طويسأب تاركسعملا ضعب ىف بردتن انك : ىلاقعلا لوقيو « ةنايخلاب همهتا دق مهتم

 . نيعرطتملا نم تاركسعملا ءالشإو بيردعتلا فقوب رارقلا انءاج نيح نيطسلف ىف ةكرعملا ضرأ ىلإ
 ةيليل ةبيتك دقع . نارخإلا فوفص ىف درمتلا ةكرحو نيمجاهملا لك ائبلا نسح بعوتسأ نأ دعيو

 سدقلا ىلإ قيرطلا نإو « نيطسلف ىف سيلو رصم ىف انه لمعلا : مهل لوقيل صاخلا زاهجلا ءاضعأل
 بولسأب هوهيلا ىلإ اهميلستل ةرماؤم وه امإ نيطسلف ىف نآلا ثدحي امو . ةرهاقلا ربع ره نأو دب ال
 بففيظنت ىلع لمعت انك : ةريهشلا هعمتك لاقو , ةمداق لايجأ ةدعل ةيمالسإالاو ةيبرعلا ةدارإلا طيحي

 فظني ال ملسلا نأب انعنقي نأ الإ ماظنلا ىبأف ٠ ىلخأ ىلإ لفسأ نم - ةيبرعلاب - رصم ىف ةايحلا مّلس

 !.. لقسأ ىلإ ىلعأ نم الإ



 ريصاتلا دبع ميعزلا

 عارسإلا اوررقف ةيبرعلا ةقطنملا ىف مهتاططخسم ىلع ناوخإلا ةروطخ ىلإ ىبرغلا ركسعم ا هبثن دقو

 دقو .. برضلاو ةيفصدلا ىلع ةيصع حبصتف اهرمأ لحفتسي نأ لبق اهضاهجإو ةكرحلل ىدصتلاب
 برح ىف اكراشمو ىبرغلا فلاحتلا ىف اعلاض اوضع تناكو ايكرتو اسنرفو ارتلجن | ءارقس عمسجا

 !١؟ 448/17/48 ىغ ةكرحلا لحب رارق ردصف .. نيملسملا ناوخإلا ةغامج لح ىلع لمعلا اوررقو ايروك

 نقيأ لثئيحو ٠ ربدملا اهسأرو ةكرحلل ماعلا دشرملا انبلا نسح أدع ام ناوخإلا ةدايق عيمج لقتعاو

 نوكي نأ الإ هنود مهو ناوخإلا تادايق عيمج لقتعي نأل ىنعم ال دنأل « ىفصيل ىقبتسا هنأ لجرلا
 نابشلا ةيعمج ىف اشاب برح حلاص ىلإ اهملسيل اهب بهذو هتيصو دعأف .. ةصاخم هل ريدي رمأل كلذ

 هنأب سحأ نأ ذنم هعيب نم اهيف جرخ ىلا ةديحولا ةثيللا ىهو  اهيف لعق ىتلا ةليللا ىف نيملسملا
 . هئاوعأو كلملا لبك نم فدهتسم

 ماعلا دشرملا

 هبايغ وأ هلايتغأ ةلاح ىف نيمئسملا ناوخإلا ةعامج نع لوئسملا نوكي نأب ايصوم ائبلا بتك دقو
 نكي مل اذإو « نيملسملا ناوخالل «ىرسلا ميظنعلا» وأ صاخلا زاهجلا سيئر ىدنسلا نمحرلا دبع وه
 !1.. نيملسملا ناوخالا ةعامجل ماعلا دشرملا وه نيسح رصانلا دبع لامج حبصي أدوجوم ىدنيسلا

 مساي ةروهشملا ةيضقلا ىف ىدنسلا نمحرلا دبع طبض ةدودعم مايأب انبلا نسح لأيتغا دعبو
 وأ صاخلا زاهجلا ءاضعأ عيمجل ةيكرحلا ءامسألاب صاخلا قئاثولا لمحت تناك ىتلا «بيجلا ةرايس»

 دارفأ ضعب اهلقتسي ناك ىتلا بيجلا ةرايسلا تطبض دقو ؛نيملسم ا ناوهإلا ةكرحل ىرسلا ميظنعلا
 نمحرلا ديع ىلع ضبقلا ىقلأ كلذ رثإ ىلعو «ةيسايعلاب ىلياولا مسق مامأ ةعحبلا ةفخدصلاب ميظععلا
 دبع لامج ريغ ةكرخلا ةدايقل قبي ملف «ةيضقلا ةمذ ىلع نجسلا عدوأو ىرسلا ميظنتلا دئاق ىدتسلا

 . رصانلا

 ضصرعملا ىلإ ةشرؤلا نم

 تحت ائيلا نسح هاقبأ دقف . ةفورعملا هوجولا نم تقولا كلذ ىتح ىدنسلا نمحرلا ذيع نكي مل
 نسح نأ ةروثلا مايق دعب ىدنسلا لاقو ١514 ماع ىرسلا ميظنتلا ةدايق هيلإ دنسأ نأ لنم ضرألا

 هيف دعن ىعلا «ةشرولا» ره صاخلا زاهجلا نإ : ةريطخلا ةيرسلا ةمهملا هذهل هراتخا نيح هل لاق انبلا

 ةباثم اهلكف ءاثالثلا ثيدحو ةيسيسأتلا ةثيهلاو ماعلا زكرملاو داشرإلا بتكم امأ ؛ رييغتلا ةداق

 ام نوري هراوز وأ ضرعملا ىداترم لعجي ال ديجلا عئاصلاو , انععاضب هيف ضرعت ىذلا «ضرعملاو

 . ةشرولا ءاضوض ريغب عيبي ضرعملاو : تمص ىف عنصت ةشرولاف «ةشرولا» ىف ثدحي
 نيب ماصفلا اذه ناك ديعبلا ىدملا ىلع نكلو ٠ بيرقلا ىدملا ىلع ةبئاص ةرظنلا هذه نوكت دق
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 هركق يتأيس امك انبلا نسح بايغ ىف :نيملسم ا ناوخإلا ةكرح لتقم ببس وه ةدايقلاو ىرسلا زاهجلا
 . فلعي أميك

 دوقيل نيسح رصانلا دبع لامج ىلإ راظنألا تفرصتا نجسلا يدنسلا نمحرلا ديبع لوخد دعب

 ىف رصانلا دبع ناكو .. الق ليحرلل دعتسي وهو ماعلا دشرملا ةيصو ىف ءاج امك نيملسملا ناوخإلا
 ليق ماعلا دشرملا ةيصوب هغلبيل برح حلاص هرظتناف « اجولاقلا» ىف ًارصاحم لازي ال تقولا كلذ

 رصاتلا دبع عتقأ دق ناك ىذلا بيبل دومحم غاصلا هعمو رصانلا دبع لامج رضح دقو . هلايتغغا

 . 15141 ماع نيملسملا نارخإلا ةكرح ىف كلوخدلاب

 ةكرحلاب اولجع

 هتافو دعب ناوخإلا ةكرح ةدايقل رصانلا دبع مث ىدتسلا رايتخا نع ًالضف ائبلا ةيصو ىف ءاس دقو
 ١188 ماع نم برقأ دهوم ىف مكحلا ماظن بلقو رييغتلاب حراست نأ ةديدجلا ناوخإلا ةدايق ةدشاتم

 . «نمّزلا عم قابس ىفو» انحبصأ دقف . ةروثثل ادعوم هيلع قافتالا مت دق ناك ىذلا
 هلاعغا ىذلا ىشارقتلا هومحم دعب رصم ءارزو سيئر ىداهلا دبع ميهأربإ نأ نآلا تباثلا نم دلعلو

 نع هلأسيل رصانلا ديع لامج ىعدتسا دق ناك :مهتعامج لحب هرارق باقعأ ىف نوملسملا ناوخإلا
 ةعامبجلاب هل ةلص ةيأ - لاملا ةعيبطب -- رصانلا ديص لامج ركنأ دقو .نيملسملا ناوخإلاب هعقالع

 ضعب نمضتت ىرخأ ةقروو ائبلا نسح ةيصوب ةيركسعلا هترتس بيج ىف ظفتحي ناك امتيب «ةلحتملا
 ءاج ءامسألا كذت نيب نمو .ةروشلا مايق دنع مهب لاصتالل انبلا نسح هل مهحشر نيذلا نييئدملا ءامسأ

 ةقالع ىلع ناك هنأ الإ ميدقلا ىئطولا بزحلل رهاظلا هئامتنا مغر ناك ىذلا ىلع ريزعلا دبع مسا
 كلعل ارظن نيترم نيملسملا ناوخإلا عم ىلع زيزملا دبع مهتا دقو . انبلا نسح ةاعسألاب آاذج ةميمح

 دعب اهلكشي ةرازو لوأ ىف ًاريزو رصانلا دبع لامج هراتخأ دقو . مهب هطيرت تناك ىعلا ةقيثوثا ةلصلا

 . ةروثلا مايق

 ةبقاث ةردغت

 ىتلا ةيرسلا تاكرحلا نم اددع فشتكا دق نيطسلف برح ىف هتكراشم ءانثأ رصانلا نبع ناكو

 ,اهئاضعأ وأ اهتاهاجتأ وأ ىرخألا تاكرخلا ةقيقحب ملعت اهنمه ىأ نكت ملو .. ىرصملا شيجلا اهب جوف
 هفقسوي هدول شيا ىف ىعويش ميظنت دوجوب ملع : اديمتم أدتاق ناك ىذلا رصاتلا دبع لامج نكلو

 تاميظنتلا نم رخآ ددع ىلإ ةفاضإلاب . ىقوش دمحأ طباضلا هدوقي رشأ ىتطو ميظنتو ء قيدص

 ."ةروثلا مايق لبق بقرتلاو قلقلا اهداس ىعلا ةلحرملا كلت ىف شيجلا اهب جعي ناك ىتلأ ةيرسلا

 هحشري هنأ نم ائيلا نسح ةيصو ىف ءاج امب هسلعو ٠ نيطسلف برح نم رصم ىلإ هتدوص دعيو
 عمتمي نأ هيلع ناك. ىدنسلا نمحرلا ديعو وه هبايغ دعب نيملسملا نآوخإلا ةكرح ىف ةيلوئسملا ىلوتل

 نحن



 فنملا ديع مهو ؛ رمألا ىف مهرواسشيت « انبلا نسحل ةعيبلا هعم ارشح نيذللا نيرخآلا نيطباضلاب
 اقلعتم اهيف ءاج ام ةصاخ ٠ ةيصولا ىف ءاج اه ىلع امهعلطأو ٠ ىحلا دبع مراكملا وبأو فوؤرلا دبع

 مهمامأ ليبس ال هنإ اهموي رصانلا دبع لامج امهل لاقو : رييغتلا ةكرحب مايقلل عارسإلا ةرورضب
 لقثأ ةمهملاف ٠ شيجلا فوقص لخاد ىرخألا ةيرسلا تاكرحلا عم محالتلاب الإ رييغعلا ةكرحب عارسالل

 دحوتلا اوعاطتسا ول امئيب ٠ هذح ىلع ميظنت ىأ ةردق نم ربكأ ىهو دحاو ميظنت اهلمحتي نأ نم
 زوكي نأ ىلع . ةعرسلا هجو ىلعو حاجنب ةمهملاب مايقلا مهتكما ىرخألا تاميظنتلا ىف جامدنالاو
 . انيديأب رومألا مامز

 رضفر دقف فوؤرلا ديع معنملا دبع امأ . رصانلا ديع هلاق ام ىلع ىحلا دبع مراكملا ويأ قفاو دقو

 ؛ فحصملل لمعلل ءالولا نيم مسقأ هنأو «ةكتصسوتمو ديأ ىف لإ علي عمي نأ نكمي ال نأ الئاق كلذ

 ديأ ىف هدي عضي نل هنإف ىلاعلابو . . ةئيسبنلا ةليسولاب الإ ةليبنلا ةياغلإ ىلإ لوصولا نكمي ا# هئأو

 . نيملسملا ناوخإلا ىلإ نومتني ال نم مهريغ وأ نييعويشلا
 لاق كلذ ىف لشف نيح هنكلو هرظن ةهجوب فوؤرلا ديع معنملا دبع حاتقإ انهاج رصاتلا دبع لواح

 اوقرتقأو ؛ كلذب هدعوف . اندعاسف هيف كاتجعحاو ًالمع ائلمع اذإو .. اندض نكت الف انعلزععا اذإ :هل

 . قافتالاو دعولا اذه ىلع

 رثكأ عقارلا ىف مضي ناك ىذلا ؛ رارحألا طابضلا ميظنت ءانب ىف رصانلا دبع عرش كلذ رثإ ىلعو
 هيراتلا رهو ء 1545 ماع ىف كلذ ناكو . ىدئاقعو ىسايس هاجتأ نم رشكأو ؛ ىرس ميظنت نم

 تاميظنتلا نم أددع ناك لب ٠ رارحألا طابضلا همسا ميظنت كانه نكي ملف خيراتلا !ذه لبق امأ

 ىذلا وه دحأو ميظنت ىف اهعيمج تجمدنأ دقو ءنيرخآلا ةقيقح اهنم لك لهجي ىتلا ةريغصلا ةيرسلا
 تاهاهتالا فلتخمل عستي ذياحم مسا - ىرن امك -- وهو «رارحألا طابضلاو ميظنت مساب ايشخيرات فرع

 نم ىأل نيمتثملا ريغ نم نورخآلا هيفو ٠ ىسكراملا هيفو ىناوخإلا هيفف « ةيئئاقعلاو ةيسايسلا لويملاو
 . نطولا ةيضق ره لوألا مههلغش ناك نإو تقولا كلذ ىف ةحورطملا ةيسايسلا تاهاجتالا
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 | ةيرسلا ةشرولا

 هداليم خيرأت وهامو رارحألا طايضلا ميظنت دب ىتم
 ؟.. حيحصلا

 مهضعب لاق ,لاؤسلا اذه نع ةباجإلا نوريثكلا لواح دقل

 لعق دركو ريهشلا رياربف + ثداح باقعأ ىف دلو هنأ
 !١ 5 عير ةبكن باقعأ ىف أدب هنأ نورخآ لاقو ,هل رشابم
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 أيق لبق ىأ 1549 ماع دلو رارحألا طابضلا ميظنت نأ ذكؤيف ىلاقعلا شادرمدلا راشعسملا امأ
 أوخإلا ميظنتل ىعرشلا نبإلا رصانلا دبع لامج دي ىلع دلو هنأو ًابيريقت تاوتس ثالقب ةروشلا

 ايقب عارسإلا ةرورضي ميظنتلا تادايق لكلو هل انبلا نسح ماعلا دشرملا ةيصوت !ذيفنتو ,نيملسملا
 . اهمايقل ادعوم ١588 ماع انيلأ ردق ىتلا ةروثلا

 تقم دعب نيملسملا ناوخإلا ةدايق هيلإ تلا ىذلا رصانلا دبع لامج نأ ىئاقعلا شادرمدلا دكؤي امك

 عظنت ليكشت ىف عرش ىذلا رصانلا دبع وه ؛ لقععملا ىدتسلا نمحرلا ديع لوشدو انيلا نسح
 يذلا طابضطلا ىلإ ةفاضإلاب ىرخأ ةيرس ايالخو تاميظنت ةدع نم افلؤم شيج+لا لخاد رارحألا طايضعلا

 ٠ ىلاقعلا راشتسملا دكؤي امك - رصانلا دبع لامج نأل كلذو . نيملسم ا ناوخإلا ميظنت مهمضي ناك

 هتوق تغلي امهم دحأو ميظنت اهب علطضي نأ نم ربكأ اهب مايقلل ططخي ىتلا ةروغلا نأ اعنتقسم ناك
 . هدح ىلع ميظنت ىأ ةردق نم رطخأ اهيلإ ىعسي ىتلا رييغتلا ةمهه نأو

 ركف ضر . نيملسملا ناوخإلا ميظنت ىغ رصانلا دبع ءالمز دحأ ٠ فوؤرلا فيع معتملا دبع نكلو
 مكفي نيئمؤملا ريغ نم ىرخأ رصانع مامأ هباويأ متفو ىروشلا ميظنتلا ىف عسوتلا ةرورضب رصانلا ديع
 ؟ .. ضفرلا اذه ءازإ رصانلا دبع فقوم ناك اذامف . نيملسملا ناوخإلا ةقيرط ىلع « ىمالسإلا لخخا»

 ش : ىلاقعلا نشادرمدلا راشتسملا لوقي
 صاتع مطب مهتركف ليفنت ىف مهدط نوكي الأ فوؤرلا دبع هليمز نه رصانلا ديع لامج بلط -

 لا دج اةإ مث . مهريغ وأ نييسكراملاك ىرخألا ةيسايسلا لويملا ىوذ نم ىروثلا ميظنتلا ىلإ ىرخأ
 مع قفاو دقو . عئامي الف ءاهيف ةكراشملل فوؤرلا دبع معنملا دبع ةرعد اهتدايق تأرو ةررثلا تماقو
 م بقرتلا الضغم -- رارحألا طابضلا - ديدجلا ميظنتلا لازتعا ررقو ءرصاتلا دبع طورش ىلع معنملا

 . ديعي

 ناوخإلا دقولا نيب

 مم تيرجأ ثاياختنا رخآ ىهو « رصم ىف ةينالربلا تاياختنإلا تيرجأ ٠ ١586 رياتي موي ىف

 مثلا دعاقملا ددع نم /49/ ىلع لصح نأ دعب اقحاس احاجن دفولا بزح اهيف حبجن دقو ٠ قوراق دهع

 ادع ناك يذلا قرراف سفن ىف بعرلا ةحساكلا ةيبلغألا هذه ثراثأ دقو ٠ اهيلع تاباضعنالا ترج

 ,ىومأ ىف هريشتسي قوراف ناك ىذلا طالبلا سلجم عمجف .. هئافخإ ىلع ىوقي ال آرمأ دفولل ديدشلا

 !أس بيجت دمحم ةيكلملا ةصاخلا رظاث نم انوكم هطالب سلجم ناكو « تامزألا هب دعشت نيح ةصاخلا

 يع هميلعت ىلع فرشأ ىذلاو قوراف ملعم وهو قبسألا فراعملا ريزو اشاي ىوامشعلا دمحمو . أشاب
 ارد فيطتلا دبع دمحم زرابلا نيدلا لجر وهف ثلاثلا امأ . اهتاعماجو ندنل سرادم ىف هاقلتي ناك
 ٠ ثولاغلا اذه . دفولا بزحل ئوانملا «ىدعسلا» بزحلا باطقأ نم ابطق ناك امك رهزألل ًاليكو ناكو
 ؟ .. فيك .. تقرلأ كلذ ىف رصم ةبكن ىف ًاببس ناك ىللا
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 زارد فيطللا دبع دمحم هيلع حرتقا « مكحلا ىلإ دفولا ءىجم نم هفواخم كلملا مهل ىكتشا ثيح

 ىرن اذهبو « دفولا عم نزاوتلا ثدحيل ةحاسلا ىلإ نيملسملا نارخإلا ديعي نأ ملأس بيجو ىوامشعلاو
 ناك , همايأ رخآ ىف تاداسلا اهيلإ أجل ىتلا بذجو دش نيب ىسايسلا عراشلا ىف نزاوعلا ةيلمع نأ

 هحاجن دعب دنولا مهب نزاويل ةيسايسلا ةحاسلا ىلإ نيملسملا ناوخإلا داعأ نيح اهيلإ هقبس دق قوراف
 . هدهع ىف تيرجأ ةيناملرب تاباخعنا رخآ ىف

 ناوخإلاو ىروقابلا

 :دقولا بزح نم ةيبعشلا اوبحسيل ناوخإلا ةداعإ قوراف ىلع سرعقا ىكلملا طالبلا سلجم نإ انلق

 ىلع دزت مل نإ لداعت ةحساك ةيبعش نم مهل امب كلذ ىلع نورداقلا نوديحولا . هل اودكأ امك . مهنأل

 . دفولا ةيبعش

 نأو ةصاخ ,لمعلاب مهل حامسلاو ناوخإلا ةداعإب طالبلا سلجم حارتقا هعامس ىدل قوراف شهدلا

 تناك انه نمو :نيملسملا ناوخالل ماعلا دشرملا ائبلا نسح لايعشاب رمأو ربد دق ناك ىللا وه قوراف

 :مهدشرم لتاق وهو :ناوخإلا هرزاؤي نأ قوراف دعبتسا دقف .طالبلا سلجم حارتقال عمدسي وهو هئشظد

 عمسلا ىلع تيبر دق ناوخإلا ةعامج نأ هل دكأ هطالب سلجم نكلو ءدفولا بزح دضض هفقوم ىف
 «الولاب نيدي نيملسملا ناوخالل ديدج دشرم نييعت ىف اوحبجن !ذإف ؛اهتعامجل ماعلا دشرملل ةعاطلاو

 فص ىلإ مهتكرحي هابتالاو نيملسملا ناوخإلا باعيتسا ىف اوسجن دق كلذب نونوكي مهنإف .كلملل
 .كلملا

 هيدل هنأ ًالئاق طالبلا سلجم وضعو كلملا راشتسمو رهزألا ليكو زارد فيطللا ديع خيشلا ىربنا

 هل لاق ناوخإلا ةماعزل حمشرملا مسا نع هلأس نيحو ٠ ديدشلا ءالولاب كلملا ةلالجل نيدي ىذلا دشرملا

 !.. ىروقابلا نسح دمحأ خيشلا هنإ :زارد

 ىأ ؛ انيلا عوسسح موحرم ا قياسلا ماعلا دشرملا ليكو وهو زارذ فيطللا ديع ةتبا جوز ىررقابلا ناك

 !.. ىكلملا طالبلا يف ىرشألابو نيملسملا ناوخإلا ىف هيمدق ىدحإب فقي هنأ

 نع ًاثيش ملعي نكي مل هنأ الإ ٠ انبلا نسح ماعلا دشرملل ًاليكو ناك ىروقابلا نأ نم مغرلابو
 بحاصل ًاليكو ناك ىروقابلاف « ىرسلا زاهجلا وأ صاخلا ميظنتلا اهمهأو , ميظنتلل ةصاخلا رومألا
 ملف نيملسملا ناوخالل ةيقيقحلا ةوقلا اهيف نمكت ىتلاو -- صاخلا زاهجلا وأ - «ةشرولا» امأ «ضرعملا»
 ماعلا دشرم لا ىلع ةمقثلا ديدش ىروقابلا خيشلا ناك انه نمو . اهيف رودي اب ملع ىأ ىروقابلل نكي
 قوف ةيفاطلا هعمق ريغ هنم ىري ىروقابلا نكي مل ىذلا «علثلا لبج» هنع ىفخأ هنأل ؛ انبلا نسح
 دحأل حمسي ائبلا نكي ملف ؛ طيحملا عاق ىف اهيلع زكتري ىعلا ةريبكلا هتدعاق امأ , طقف حطسلا

 . اهيلع حالطإلاو اهنم بارعقالاب هريغ
 نسح نم ًايضغ طاشتسا ؛ هتوق مجح كردأو صاخا ميظنعلا اذه هوجو ىروقابلا فشتكا نيحو
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 . هل ليكوك اهب ريدج هنأ ىري ناك ىتلا ةقثلا هحنمي ال وأ هلغتسي ناك اتيلا نأ رعشعسإ نيح انبلا
 خيشلا اهنكي ناك ىتلا ةيدرلا ريغ رعاشملاب ملعي - كش الو - زارد فيطللا دبع خيشلا ناكو

 ىف ائيلا لحم لحيل , ىروقايلل هرايتخا نأ ىري ناك انه نمو , كلذل ةجيتن انبلا نسحل ىروقابلا

 ةديؤزم ةعامج ىلإ نيملسملا ناوخإلا ليوح" هي نمضي ىذلا قكوملا رايتخالا وه ناوخإلا ةيهاعز
 , ايلا نسح قباسلا اهميعز دهع ىف هيلع تناك ام فالخ ىلع :ةسنأتسمو

 ءاهدتسا نيحو ؛ ةريخألا لاقتعالا ةيلمع اهعلمش ىتلا ةيناوخإلا تادايقلا نم ىروقابلا نكي مل

 بتكم ىأر اهلالخ فشكتسي تقولا نم ةلهه ىروقابلا بلط ناوخإلا ةماعز هيلع ضرعيل زارد خيشلا
 . ناوهالل اميعز هحيشرت رمأ ىف داشرإلا

 هرمع ىف هللا دمأ -ىلازغلا خيشلا مهنم ناوخإلا باطقأ نم ددع نم انوكم داشرإلا بتكع ناكو

 ىف ءاضعألا زربأ ةثالعلا ءالؤه ناكو :ىوامشع حلاصو ءانبلا نسح قيقش أنبلا نمحرلا دبعو -
 «بتسكياهلاو لقتعم ىف نيلقتعم مهعيصج اوتاكو نيملسملا نأوخإلا ةعامجل داشرإلا بتكم
 . ةرهاقلا قرش

 ليكو هنأو ةصاخ « ناوخالل اماع ادشرم هنييعت ىف مهيأر مهلأسيل ىروقابلا مهيلإ بهذ نيحو
 [.. ىارسلا شيع لكأت نأ عيطتسن ال انئإ : ىلازغلا هل لاقف , ماعلا دشرملا

 ةقالع نع ةحضأو ةيانك ىلازفلا اهدارأ دقو « تايولحلا نم عون وه «ىارسلا شيع» نأ هفورعمو
 ْ .. قوراف قلملا وأ ىارسلاب ىررقابلا

 ةاداعم هل لبق ال هنأ نقيأو ؛ هترابع ءارو نه ىئازغلا خيشلا هيلإ ىمري ناك ام ىروقابلا مهف دقو
 هل ىعلا «ةشرولا لاجرل» ًالعق دقاف هنأو ةصاخ . مهدقفي ال ىتح «ضرعملا لاجر» وأ داشرإلا بعكم
 . ايش اهنع ملعي

 ةهجاوم ىف ء اذعألا فوفص ىلإ هب لقتني اثيش لعفي نأ هتحلصم نم سيئ هنأ ىروقابلا ىأر اذهل
 نم ةبغر ريغ ىلع نارشإلا سأري نأ عيطعسي ال هنأ لوقيل زارد خيشلا ىلإ بعذف . نيملسملا ناوخإلا
 ةلالجإ ٠« الو ىنغ لقي ال وهر» ةمهملا هلهب موقيل رخآ الجر هنم الدب مدق هنكلو : داشرإلا بتكم لاجر
 . ىيروقايلا لاق امك . كلملا

 كللملا لحجر ىسصغلا

 كلذ ىعح نآوخإلا ةعامج ىف وضع نكي مل ىذلا ىبيضهلا نسح راشتسملا وه ديدُجلا عشرملا نأكو
 . انبلا نسح موحرملا ماعلا اهدشرمب ةبيط ةقالع هطبرت تناك اناو . تقولا

 ةنباب اجوزتم . ىبيضهلا نسح نباو .نآلا ناوخإلا مسأب ىمسرلا ثدحتما . ىبيضهلا نومأم ناكو
 ىرخألا ىقبتو . ىكلملا طالبلا ىف امدق مهل نأ ىأ ٠ ةيكلملا ةصاخلا رظان ملاس أشاي بين دمحم
 (.. نيملسملا ناوخإلا ضرأ ىلع اهعضوت ًاراظعنا ةقيلط

 امم



 ماع ًادشرم نوكيل ىبيضهلا نسح راشتسملل ىروقابلا عيشرتب ملاس أشأب بيج دمحم عمس نيح
 آضيأ ايلاوم ناك لب ٠ قوراف كلملل طقف آيلاوم سيل ىبيضهلا نأ اشاي بيج لاق « نيملسملا ناوخالل
 . ايماحم ناك نأ دعب ًايضاق هنييعتب ىبيضهلا هل نيدي ىذلا داؤف كلملا هيبأل

 نم ريبك هذع اهيف حن - داوف كلملا دهع يف - 1574 ماع ةينائربلا تاباختنالا ثرج امنيح

 لولغز دعس دارأف , ىئاضقلا كلسلا ىف مهنكامأ كلذي تلخيو ٠ باوتلا سلجمب اياون ارلقعناف . ةاضقلا

 نيدلا ةاضقلا نم الدب ةاضقلا نم اددع نيعي نأ ١ تقولا كلذ ىف ةموكحلا سيئرو دخولا بزح ميعز

 اسيئر هعفصب ؛ ةذحو هل قح ةاضقلا نييعت نأ يأر داؤف كلملا نكلو . ناملربلا ىف باوتك اوحجت
 لك ىأر نيح ؛ لولغز دعسو داؤف نيب ةمزأ تثدحو . ةيئاضقلا ةطلسلا اهيف امم ثالغلا تاطلسلل

 . داؤغ كلملل لولغز دعس لزانت ريخلا لهأ نم ءاطسرلا لخدعبو ؛ ةاضقلا نييعت ىف قحلا هل نأ امهنم

 نسح ناكو ٠ مهرئاود تلخ نيذلا دذعب ةأضقك نيماحملا نم دذع نييعتي ايكلم اموسرم داوف ردصأف

 دعب داؤف كلملا نم رمأب آيضاق حبصأف . دازنل ىكلملا موسرملا مهلمش ىذلا ءالزه نم ادحاو ىبيضهلا
 دنبال هزالو حبصأ مث ؛ هتافو ىتح داوف كلملل ءالولاب نيدي ىبيضهلا لظ اذهلو . ايماحم ناك نأ
 . هدعب نم قورأف كذملا

 ةكوبحملا ةرماأملا

 نسحتسا ىبيضهلا نسح هرهص نع ةسقلا هذه ةيكلملا ةصاخنلا رظأن اشأب بيجن ىكح نأ دعبو

 نكمي ىذلا بساتم لا صخشلا هنأ ىأرو ٠ نيملسم ا ناوخإلل اديدج اميعز هحيشرتب حارتقالا قوراف كلملا
 !.. ىكلملا رصقلا ةطحم ىف اهب فقيل ناوخإلا ةرطاق دوقي نأ

 ىروقابلا نسح دمحأ خغيشلا لفكت , ةيولطملا ةقفارملا ىبيضهلا نسمح راشتسملا ىقل نأ دعي

 رابك نم نيملسملا ناوخإلا ىلإ ىتأي ىررقابلا ناكف . نيلقتعملا ريغ نيملسملا ناوخإلا قوس ىف هجيورتب
 بعرلاو فوخلا تدجوأو نيتطاوم لا سوفن ىف اعزف تثدحأ باهرإلاو لتقلا ثداوح نإ مهل لوقيف نسلا
 ىلإ : ةروقو ةيكذ ةملأسم ؟دايق راعخن نأ نآلإ ائيلع امازل عبصأو . نيملسملا ناوخإلا نم سانلا ىدل

 دجي نأ دعب همسأ حرطي ىروقابلا ناك ىذلا ٠ ىبيضهلا نسح ىلع قبطنت نأ نكمي ىتلا تافصلا رخآ
 . هتركف ىلع ءالؤه ىدل ةقفاوملا

 اوجرخي نل مهعانبإ نأ مهل لوقيو مهيلإ ىتأي ىروقابلا ناكف ناوخإلا بابش نم نيلقتعملا ءابآ امأ
 ةبيط ةقالع ىلع وهف :ناوخالل اميعز ىبيضهلا نسح راشتسملا ءاج !ذإ الإ ةموكحلا تالقتعم نم
 نيب ةحاصملا قع نم هنكمي ىذلا ديحولا وهف اذهلو :ناوخإلاب ةبيط ةقالع ىلع هنأ امك رصقلاو كلملاب
 بابسش نم نوجسلا ىف نيلقتعملا نع ةموكحلا جرفت نأ نكمي اهراطإ ىف ىتلاو ناوخإلاو ةموكحلا
 . ناوخإلا

 ءابآلا كتلوأ ةقفاوم ىلع لصحي نأ ىحلصملاو يمحلاصعلا قطنملا اذهل اقفو ٠ ىروقابلا عاطتسإو
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 . لوهجملا ريصملل اراظتتا تالتعملا ىف مهئانبأ دوجو ًاريثك مهيتضي ناك نيذلا

 ةركف . ناوخإلا طاسوأ ىف ىبيضهلا نسح راشتسملا جيورتل هتطخ راطإ ىف ىروقابلا حرط كلذك
 الماع نوكي فوس ؛ هنيملسملا ناوخإلا سأر ىلع ىبيضهلا نسح راشتسملا لثم نوناق لجر دوجو نأ
 نأ دعب : نوناقلا ىلع جورخلاو باهرإلاب نإ خإلا فصو نم ساتلا ناهذأ ىف قلع ام ةحازإ ىف امهم
 . ةيئاضقلا ةثيهلا ىف اراشتسمو نوناق لجر مهدئاقو مهركقمو مهميعز حبصأ

 نم تالقعمملا ىف ريثكلا اوئأع دق اوناك نيذلا ناوخإلا ةيبلاغ عاتقإ ىف ىروقابلا سجن .. آريخأو
 دعب مهلايح ةمركحلا اهب تماق ىتلا ةيفسعتلا تاءارجإلا نع اوثاع امك  فئنعلاو لعقلا ثداوح ءارج

 مهثوكم لاط ىتلا ةمزألا هذه نم جرخم نع اهل ثحبت ةبعتلاو ةسئايلا مههسوفن تحارف ١ ثداوحلا كلت

 مهتمزأ نم مهل جرخملا اذه اودجو اريخأو .. ةموكحلا نيبو مهتيب داضملا فتعلاو فنعلل ةجيتن اهيف

 نسح راشعسملا نييععت ىهو ؛ ءاكذو بأدب ىروقابلا خيشلا اهل جوري ناك ىعلا ةركفلا ىف ةنحاطل
 . نيملسملا ناوخالل آميعز ىبيضهل

 صرت ةشرولا

 امأ ؛ «ضرعملا لاجر» ضعب نم ٠ ىبيضهلا راشعسملل ةعيبلا دقعي نأ ىروقابلا خيشلا عاطتسا

 : هريغ دحأ ىأ وأ ىبيضهلا ةعيابم !وضفر دقف « مهتوقو ناوخإلا بصع مهو نييرسلا «ةشرولا لاجرو
 نأب صانلا هزاهج ءاضعأ ىلإ ةددشملا هتاميلعت هلقتعم نم ؛ ىدتسلا نمحرلا دبع مهميعز ردصأ دقو

 اهطاشتن ةسراممب ةعامجلل حمسي نأ لبق ناوخنإلل ديدج دششرم رايتخا ةبعل ىف لوخدلا أوبتجش
 لقتعملا نوكي الأ وه . ىدتسلا نمحرلا دبع ىأر ىف حطاو وه امك كلذ نم قدهلا ناكو «ىعرش
 . ديدجملا دشرملل ةعيبلاب اولبقيل ناوخالا ىلع طغضلل ةقرو

 نسح ديدجلا حشرملا نأ صاخلا هزاهج ءاضعأل دكأ ىدتسلا نمحرلا دبع نأ كلذ نه رثكألاو
 هلوصح دعب قوراف لباق نيح ىئعملا اذه هسفن ىبيضهلا دكأ دقو .. قورافل ليمع الإ وه اه ىبيضهلا

 كتم نم ةعرك ةئباقم» اهتأي نييفحصلل اهفصيل ةلباقملا كلت نم جرخو ٠ هل ناوخإلا ةعيابم ىلع
 ىبيضهلا هيف دكأ ىللا عيرصتلا اذه ١581١ رياتي ىف ةرداصلا فحصلا عيمج ترشن دقو ..«ميرك
 ش . ددرت وأ ةبراوم نود قوراف كلملل هءالو

 ىلع هيف ىنثأ ىللا ىبيضهلا حيرصتل مهعامس ىدل صاخلا زاهجلا ءاضعأ نم ريثك ىكب دقو
 06 هدئع نم ًأدشرم انل عتطصيل , اندشرم قوراآف لعق دقل : اولاقو .. قوراف كلملا

 رفصلا ةعاس

 ٠ مهرمأ فشكتي ال ىتح فالخلا !ورجفي نأ فورظلا هذه لظ ىف هزاضعأو صاخلا زاهجلا أشي مل
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 هدعاوق تلظو . هنوري الو هنع سانلا عمسي تيرقع درجم « تقولا كلذ ىتح ؛ ىرسلا زاهجلا ناكو

 ناكو « ةروثلا مايق دعوم ءاج نأ ىلإ .. قوراف لجر وه ىبيضهلا نسح نأب ةثئاقلا ةمولعملا لوادعت
 دئاق ىدتسلا نمحرلا دبع تيب ىف رصانلا دبع لامج هذقع « ةروشلا مايق لبق ىديهمت عامتجا رخآ

 . 15819 ويلوي ١7 موي كلذ ناكو . نيمئسملا ناوخالل صاخلا زاهجلا وأ ىرسلا ميظنعلا

 كرجتلا ويراتيس ىلع ةريخألا تاسمللا عضول ؛ رارحألا طابضلا نيعأ نع اديعب عامعجالا ناكو

 , اهحاجتل هلمع بجي اهو ؛ ةروثلا ةليل

 ةكرحلاو .٠ ةروثلا نيب

 ءاج امتيحو . مسالا ىتح , ليصفتلاب ءىش لك حامتجالا اذه ىف رصانلا دبعو ىدنسلا شقان دقو

 كلذ ىف هفلاخ ىدتسلا نكلو «ةكرابملا ةروثلا» مسأ رصأتلا ديص حرط هيلميعلا مسأ ةشقانُط تقولا

 تمزال ىتئا ةروث ةملكل حيرتسي ال ىمالسإلا سح لا نأل «ةكرايملا ةكرحلا»ب اهتيمست بلطو ١ اضرتعم
 . مهشيرات لاوط ةريهشلا جراوخلا ةعامج

 ةيناوخإ ةروثلا

 لوأ مسعت نأ وه ؛ رصانلا ديع عم حامتجالا اذه ىف ىدتسلا نمحرلا دبع هدكأ اه نمش نمو
 ىروغلا جارفإلا لثم . ةقلعملا اياضقلا ضعب ىف نيملسملا نارخالا ىلإ زايحنالاب ةكرابملا ةكرخلا تارارق
 راربق نم نييسكرأللاو نييعويشلا نيلقتعم لا ءانثتساو ٠ نيملسملا ناوخإلا نم نيلقتعملا عيسج نع

 ريبدتلا ةمهتب ةمكاحملا لإ همدقتو قباسلا ءارزولا سيئر ىداهلا ديع ميهاربا ىلع ضبقلاو . .جارفإلا
 ءاشعأ نع جارفإلاب ىروفلا رارقلا ردصي لباقملا ىفو . نيملسملا ناوخالل ماعلا دشرملا ائيلا نسح لعقل
 . ناوخإلا هلعق ىذلا قبسألا ءارزولا سيئر ىشارقثلا ىمهف دومحم لتقب نيمهتملا ناوخإلا

 ةكرحلل تارارق لوأك اهرودصو ٠ ىدنسلا نمحرلا دبع ىأر امك : تارارقلا هذه نأش نم ناكو
 ةعامج ىلإ حضاو لكشب ىمعتنت ةديدجلا ةكرح ا نأ ملاعلاو رصم ىف ماعلا ىأرلا رعشت نأ ةديدجلا
 . تيملسملا ناوخآلا

 ةروشلا ماجن لاح ىف رصانلا دبع لامج نم ىدتسلا نمحرلا دبع بلط . هلك كلذ نع ًالضفو

 رمأوألا ردصت فوس نم نمض ٠ ىبيضهلا نسح لاقععاب ًارمأ ردصي نأ ٠ اهني ىلإ ةطلسلا لاقعتاو

 . نييسأيسلاو بازحألا ءاسؤر نم مهلاقتعاب

 هل رصانلا دبع لاق نيح ؛ ىدتسلا ةيؤر نم !ذافن ىثكأ تناك رمألا اذهل رصانلا دبع ةيؤر نكلو

 ةريشكلا فرلألا كلت كلذب دصقي رصانلا دبع ناكو ٠ رهنلا ىف تقفذت دق ةريثك ًاهايم نأ اضرتعم

 وأ ةقالع ةيأ ةريبكلا دادعألا كلتل نكي ملو . نيطسلف برح رثإ ىلع ناوخإلا ةكرح ىلإ تمضنا ىعلا
 ةقالع الو ؛ هسيئرو «ضرعملل» ىمتنت ىهف + نلعملا دشرملل الإ اهل ءالو الو , صاخلا زاهجلاب ملع

 ؟



 . اهيف ثدحي امو «ةشرولاب» اهل
 نم ةريبك هادعأ باطقتسا ىف حجت دق ىبيضهلا نسح نأ هيأرل اسيضوت رصانلا دبع فاضأو

 نع فرطلا ضفت ةمركملا !وأر نأ دعب ةصاخ . ناوخإلا ىلإ انيدح اومضنا نيذلا ناوخإلا فوفص

 . «ةضورلا» ىف هتيبل هجاوملا دجبسملا ىف مهئم تائملا لبقتسي ىبيضهلا نأو « نلعملا مهطاشن
 نأ ماعلا ىأرلا ىدل جابطتالا دسفي فوس ىبيضهلا نسح ىلع ضيبقلا نأ رصانلا دبع ىأر دقو

 ىأر نم بوصألا وه كلذب رصانلا دبع ىأر نأكو .. نيملسملا ناوخإلا ةكرح ىه ةديدجلا ةيروقلا ةكرحلا

 خيشلا لئاق قوراف عم هتاباسم ةمينب تح جسرا انا او اعرب نكي مل ىلا ىدنسلا نمسرلا يع

 . ىبيطهلا نسح صخش ىف كلذو . ائبلا

 اف



 ضفري رصانلا دبع

 ؟ ةيناوخإ مأ ةيمالسإ ةروث ويلوي "!١١ ةروث تناك
 زربأ دحأ - ىلاقعلا شادرمدلا راشتسم ا دكؤي

 - تقولا كلذ سف ئيملسم ا ناوخإلل ىرسلا زاهجلا ءاضعأ
 ةروث تناك دقل .. معن ىه لاؤسلا كلذ نع ةباجإلا نأ
 ! . ةيمالسإ
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 اههسهجو ديكؤت نأ اهداليمل ىلوألا ةظحللا ذئمو تلواح ويلوي ل ةروث نأ ىلاسقعلا لوقيو

 قافتالا مت ام رخآ ىه تارارقلا كلت تناكو . اهتدايق نع تردص تارارق لوأ ربع كلذو ..ىمالسإلا

 ىف كلذو - ىدنسلا نمحرلا دبع - نيمئسملا ناوخإلا ةكرحل ةيعرشلا ةدايقلاو رصانلا دبع نيب هيلع
 . طقف مايأ ةسمخب ةروثلا مايق لبق ىأ .. ويلوي /١ موي ايهمض ىذلا عامتجالا

 تاكرحتلل ةرييخألا تاسمللا هعم عضيل ىدتسلا عم عامتجالا ىلإ رصاتلا دبع بهذ دقو

 وهو .. اهل ىقيقحلا هجولا نع نالعالل اهراذصا ىغيتي ىتلا تارارسقلاو .. ةروشلا ةليل ةررقملا
 ةدايق ردصت نأ ةرورض ىف لثمتت هحمالم تناك ىذلاو . هيلع قافتالا مت ىذلا ىمالسإلا هجولا

 نمو ثيملسملا ناوخإلا نم نيلقتعم لا عيمج نع جارفإلاب ارارق - تارارق نم ردصت ام لوأ - ةروغلا

 مسيهاربإ لا ةثعاي ارارق ردسصت امك « قبسألا رصم ءارزو سيئر اشاب ىشارقنلا ةلصق مسهتيم

 هجول اديكأتو .. تالقتعملاو نوجسلا مهب المو ناوخإلاب لكن يذلا ءارزولا سيئر وهو ىداهلا دبع
 رييشتلا ةيلمع ىلع «ةكرابملا ةكرحلا» مسا قالطإ ىلع ىدنسلاو رصانلا دبع قفتا ىمالسإلا ةروشلا
 . «ةروثلا» رييعت نم الدب

 أدي نكلو . ةقباسلا طاقنلا لك ىلع ىدتسلاو رصانلا دبع نيب فالخلل لحم كانه نكي ملو
 نيملسملا ناوخالل ماعلا دشرملا ىبيضهلا راشتسملا ىلع ضبقلا ةلأسم ىدتسلا حرط امنيح فالشا
 ناك ىذلا ىدنسلا نمحرلا دبع ةبغر ريغ ىلع بصنملا إله ىلإ هليصوت ىف مجن دق قوراف نأك ىذلاو
 . ائثيلأ نسح لايعغأ دعب ناوخإلا ةكرحل ىعرشلا دئاقلا هسغن ريتعي

 ىذلا عابطنالا رحم فوس ناوخإلا ميعز لاقتعاب ةروثلا هردصت ًارارق نأ رصاتلا ديع ىأر ناكو
 ناكو .. حضاولا ىمالسإلا عباطلاب ةروقلا عبطي ىذلاو ريهامجلا ناهذأ ىف ةقباسلا تارارقلا هتكرت
 . ناوخإلا ةكرحل ةيعرشلا ةدايقلاو رصانلا دبع نيب تاقالخلا لوأ كلذ

 ةيلمع نأشب رصانلا دبع هادبأ ىذلا ىوسقلا قطنملا اذه مامأو - ىنتسلا نمحرلا دبسع نمككلو
 لاقتعا ليجأت وه .. طرشب نكلو رصانلا دبع لامج عوضالا ريغ هماعأ دجي مل - ىبيضهلا لاقتعا
 نيملسمملا ناوخإلا تادايق نع جارضإلاب ةصاخلا تارارسقلا نم هفقومل اراظتنا يىبيضهلا نسح
 كلت ىلع ىبيضهلا قفأو !ذإ ىدتسلا لاقو..ىشارقنلا لايعغاب مهنم نيمهتملا ةصاخ . .ميظنتلا ءاضعأو
 هلقمعأ فرسو رصانلا دبع هل لاق انهو ؛اهمجاه اذإ امأ..لاقععا نود ارح ىقبي اهكرابو تارارقلا
 .يدنسلا قفاوف «ًاروف

 ةروثلا ةيعرش
 مايق لبقو ٠ نيمويب رصانلا دبعو ىدنسلا عامعجا دعب ىأ - ىلاقعلا لوقي - ويلري ١5 موي ىفو

 مدعل . لاقتعالا رمأ مهلمشي مل نيذلا ىرسلا زاهجلا ءاضعأ نحن - رماوألا ائيلإ تردص . ةروشلا
 , ةانقلا ةقطنتم ىف زيلجنإلا تاركسعمل ةقصالملا ةيليعامسالا ىرق ىلإ اروف هجوتلاب - ائرس فاشكنا

7 



 كرحعلا كلذ ءارو نم رسلاب ملعت نكن ملو . ةرهاقلا ةتيدم ىلإ ةيدؤملا قرطلا لكو ٠ قيرطلا لالتحإو

 هدهو «ةانقلا بئاشك» مساب فرعي ناك ام ةداعإ انتدايق تررق امير هنأ ىلإ 0و ,ةرجافملا

 ةيزيلجنإلا تاركسعم ا دض ةيئادقلا لامعألا ضعبب موقتو ناوخإلا ىلإ ىمكتنت تناك ىتلا بئاتكلا

 . هتلت ىتلا ثادحألاو , ةرهاقلا قيرح رئا اهلمع نع تفقوت اهنكلو ةأنقلا ةقطنم

 انربشيل ةرهاقلا ىلإ اندع دالبلاب ةطلسلا ىلع ءاليتسالا ىف اهحاجنو ةروغلا مايق دعب نكلو
 تكرحت ول اميف ةيزيئجن الا تارقلا دض ةرروثلا نيمأت فدهي ةأنقلا ىلإ انباهذ نأب ىدتسلا نمحرلا دبع

 راطإ ىف رصانلا دبع حارعقاب ناك كثذ نأ ىدنسلا انريخأو ... كلملا نع عاشدلاو ةروقلا ضاهجإل
 وحن ةيئاطيربلا تاوقلا تكرجحت ول هنإ ىدتسلل لاق دق رصأانلا ديع نأكو .. ةروثلا نيمأتل هتاطايتحا

 . ىف نوكت فوس ةلاخلا هذه ىف ةكرعملا نكلو ٠ اهعم كبتشن فوسف , ةروقلا تارقل ىدصعلل ةرهاقلا

 ىلع ةروثلا ريوصت ىف عساولا ىمالعإلا مهزاهج ربع زيلجنالا حجن ايرو ؛٠ شيجو شيج نيب ملاعلا رظن
 ىلإ دقتفي هرمتلا اذه نإف ىلاعلابو . مكحلا ءاظن دض ةيرصملا تاوقلا فوفص ىف درق هرجم اهنأ

 نع عاقد هنأ ىلع ملأعلا رظن ىف ودبي فوس كلملا نع عافدلل ةيتاطيربلا تاوقلا كرمت نإو . ةيعرشلا

 , روتسدلا قرختو ةيعرشلا ىلإ دقتفت ةكرح دط . روتسنلاو ةيعرشلا

 تاوقلا كرحت دض هفئاوط فلتخم بعشلا كارشإ ةرورض ىلع رصانلا دبع رارصإ ناك انه نم
 ةانقلا ةقطنم ىلإ انكرمحت ءاج دقو . ةروثلل ايدصت تكرحت ول اميف -- كلملا تاوق ىتح وأ - ةيئاطيربلا

 نم ةكرحملا ةيئاطيربلا تاوقلا عم كابتشالاب طقف سيئ رماوألل ًاراظتنا . فدهلا اذه قيقحمل

 راطإ ىف ةروشلا راهظإل تاوقلا كلت ىلع رييهامسجلا بيلأتو لب « ةرهاقلا هاجتا ىف ةانقلاب اهدعاوق
 , ةيعرشلا ىلإ دقتفي ال ىبعش

 دبع ىفوأو ٠ اهل ارططخ نمم ىأ نابسح ىف نكي مث ام ىبعشلا دييأعلا نم تقالو ةروقلا تماقو
 نيلقتعملا عيمج نع جرفأف ١ ىدتسلا نمحرلا دبع مامأ هسقن ىلع اهعطق ىتلا تادهعتلا لكب رصانلا
 ..نجسلا هلخدأو ىداهلا دبع ميغاربإ لاقتعاي هرماوأ ردصأ امك ؛ ىشارقنلا ةلعق مهيف نم ناوخإلا نم

 . ىدنسلا نمحرلا ديعو رصانلا دبع نيب هيلع قافتالا مت ام رخآ ىلإ

 ضفري ىبيضحلا

 تارارقل اضفر .. ًاجيجض ايثدلا المو ىبيطهلا نسح جاه ىتح تارارقلا كلت تردص نأ ام نكلو

 وعني ىذلا مالسإلا نم سيئ كلذ نأو ءامد ىكافسو ةلتقو نويباهرإ مهنأ ةجحب ناوخإلا نع جارفإلا
 جارفالاب ةروثلا تارارقل هضفر ًارربم ىبيضهلا نسح لاق امك .. «ةئسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب» هللا ىلإ

 . نيملسملا ناوخالا نع

 دق ناك ىذلا هدعوب ءافولاب هيلاطيل رصاتلا دبع لامج ىلإ ىدتسلا نمحرلا ديع بهذ كلذ دنع

 ناوخإلا نع جارفإلاب ةروعلا تارارق مجاه ام اذإ ىبيضهلا نسح ىلع ضيقلاب هسفن ىلع هعطق

 نس



 : ايضاغ هذنع نم ىدنتسلا جرخف ضفر رصاتلا ديع نكلو .. نيمثسملا

 ةيبالطلا دعاوقلاب عامتجالا -- تقولا كلذ ىف ةيئخادلل اريزو ناك ىلذلا - رصاتلا دبع ررسق

 لاقععأ ةلأسم لوح ىدنسلا نيبو هئيب فالشلا بابسأ مهل مرشيل نيملسملا ناوخإلا ,سيظنتل
 . ىبيضهلا

 سيئرل اليكو تنكو -- نآلا ةرهاقلا ةعماج - لوألا داؤف ةعماج يف قوقحلا ةيلكب ًابلاط اهموي تنك
 فوس نآلا ىبيضهلا لاقتعا نأ فيك انل حرشي دخأ ىذلا ىصانلا دبعي عامتجالل انبهلف ٠ اهبالط داحتا
 تدعأ ةروثلا نإ رصاتلا دبع لاقو .. ةديلولا ةروقلا قيرط ىف تاقوعملاو لكاشملا نم ريثكلا ريقي
 نآلا ىبيضهلا لاقتعاب ارمأ ردصأ اذإف ٠ مايأ لالخ هرادصإ ىونت ٠ ىعارزلا مالصإلا نوناقل اعورشم
 نوناق رودصل ةلمعحملا راثآلا ةهجاومل ةروثلا هجاتحت ىذلا ديبأتلا وهو . ةروثلل نارخالا ديبأت دقفل

 دييأت ةروثلا تدقف اذإو ؛ ةيلامسأرلاو ةينغلا تاقبطلاو نييعاطقإلا طاسوأ ىف ىعارزلا حالصإلا
 ىذل تسيل هانم فلاحت ىف نييعاطقالا فرغص ىلإ - لاخلا ةعيبطب - نومضني فوسف اهل ناوخإلا

 نإو .. هدض ناوخألا ةراثإو ىبيضهلا لاقتعا ضفري هناف اذهلو .. هتهجارم ىلع ةردقلا ةديلولا ةروثلا
 هموجهو ىبيضهلا لامثحال رطضم هنإو .. كلذ نم رثكأ ىتعت الو ةيكيتكت ةوطخل نم رثكأ سيل كلذ
 تدقف نأ دعب ةروثلل ناوشإلا دعاوق دييأت نقفي نأ ديري ال هثأ امك , هدحو ببسلا اذهل ةروشلا ىلع
 , اهتداق ديبأت

 , ىعارزلا مالصإلا تارارق رودص ىتح ىبيضهلا لاقتعاب هرارق لجّوي قوس هنأ رصانلا دبع لاقو
 . هئاقععإ نم دب ال دثنتع ىبيضهلا اهضراع اذإف

 رهشب ةروثلا مايق دعب ىأ ٠ 1587 ربستبس 5 ىف لعفلاب ىعارزلا حالصإلا تارارق تردص دقو
 . اضفقار اهدض راث ىتح اهب عمسي ىبيضهلا داك امو ؛ ابيرقت فصنو

 ١ ةيناوخا. . ةيناوخإ ةهحجادوملا

 , ةثلاثلا ةرملل ىبيضهلا لاقتعا هئم بلطيل رصانلا دبع لامج ىلإ ىدئسلا نمحرلا ديع بهذ اتهو

 نمحرلا دبع هل لاقف « ةقباسلا تارملا ىف ضفر امك اضيأ ضفر رصانلا دبع نكلو ؛ ةعبارلا امرو
 كباسحل , اهلك ةكرحلا ةيفصتل اديهق ناوخإلا تادايق نيب فالخلا ىلع بعتلاب كمهتأ ىننإ ىدتسلا
 ذفتعم اثيلا نسح ةيصو ىف ءاج امك اهتدايق انأ لثمأ ىعلا ةرعدلل كءافو ىطعت نأ امإف . صاخلا

 ةكرح نع اديعبو كباسحل هب مايقلا ئونت رخآ ئبخ كل ناك الإو , اعم هيلع اتقفتا اميق ىرماوأ
 . ةيعرشلا اهتدايقو ناوخإلا

 نمحرلا دبع ههجو ىف اهاقثأ ىعلا ةحيرصلا تاماهتالا كلتل هعامس ىدل رصاتلا دبع بضغي مل
 : هل لاق مث هعور نم ئدهي لخأو « هعم كحاضت هتكلو ؛ ىدلسلا

 اذاملو ؟ ةكرحلا ىف ناوخإلا مامأ همد ةيلرئسم ىنلمحتو ١ ىبيضهلا ىلع ءاضقلاب انأ ىنبلاطت !ذامل

 ف



 ١ ىنع ًاديعب .. ىبيضهلا نسح ةيفصتب هذيفنتو رارقلا ذاختاب -- ىرسلا زاهجلا ىف - مهنأ نوموقت ال
 . حيحصتلا اذه رقأس ىبناج نم انأو ٠ مهيديأب مهعضو اوححص رمهنأ ناوخإلا نلعيو

 ١8585 رياتي ىف لسرأف . رصانلا ديع لامج هل هعضو ىذلا معطلا ىدنتسلا نمحرلا دبع علعيا

 كلت نم ًادحاو انأ ثنكو - ةعمجلا ةالص دعي ىبيضهلا كلزنم تمحتقا « صاخلا زاهجلا نم ةعومجم
 - هللا همحر - لغرف دومحم ةعامجلا مسأب ثدحكملا هل لاقو ٠ ليقتسي نأ هنم انبلطو - ةعومجملا

 . ىئسحلاب اثع لمت نأ كتم بلطن انئجو ٠ كانرتخا نحن الو اندشرم تسل
 لخدو ٠ قبسألا ءارزولا سيئر ىشارقنلا ىمهف دومحم لتق ىف نيكراشملا دحأ لغرف دومحم ناك

 ىف نيملسملا ناوخإلا نم مهنع تجرفأ نم نمض ةروشلا هنع تجرفأ ىتح ةبوقعلا ةرعف ىضميل لقتعملا
 ناكف + همجاهي لخأو ىبيضهلا نسح ةظيفح راثأ ىذلا رارقلا رهو .. اهنع ثردص ىعلا تارارقلا لوأ

 ةلتق نم هئالمزو وه هنع جارفإلا رارقل ههمجاهم ببسب ىبيضهلا ىلع نيقئاخلا رثكأ لغرف هومحم
 . اشاب ىشارقنلا

 اقوخ ريخألا دععترا .. ىبيضهلا تيب ىلإ صاخلا زاهجلا نم ةعومجملا سأر ىلع لغرف بهذ نيحو
 ةفرغ ىلإ لوهدلا ىف اننذأتساو ٠ صاخلا زاهجلا ةبشر ىلع الوزن روف هتلاقتسا ميدقتب دعوو . ابعرو

 . هتلاقتسا بعكيل "املقو ةقرو رضحيل بتكملا

 نم ةوق هعمو ائيلع هلوخذب اتثجوف ىتح « انراظعنا لاطو ؛ هعيب فرغ ىدحإ ىلإ ىبيضهلا لخد
 .«طباضلا ةرضح اي مه ءالؤهو:ًالئاق انيلإ ىبيضهلا راشأو .. طابضلا دحأ اهسأر ىلع ةطرشلا دوتج

 نم برهلأا ىوني نأك هنكلو ٠ هتيبب فرغلا ىدحإ لخد نيح ملقو ةقرو راضحإب ىبيضهلا رهاظت
 ةضورلاب هتيبل ةرواجم ةطرشلا ةطقن تناكو .. انه صلختلا ىف ةطرشلاب نيعتسيل هلزنمل ىفلخلا بايلا
 ١ طق راتمأ ةعشب ىوس هئرع دعبت الو

 ىبيضملا عم انلشف

 نكت مل ؛ ىبيضهلا فرعي نكي مل انيلع ضيقللا ئتيضهلا هب ناعتسا ىذلا ةطرشلا طباض نأ ودبي
 نيح كلذ انمهف دقو , نآلا هيلع ىه ىذلا عساولا راظطنالا اذه لثمب تقولا كلذ ىف مالعإلا ةزهجأ

 : الئاس اترداأب

 ؟ «هتيب ىف هيلع نومجهتت اذاملو لجرلا اذه نم نوديرت اذأه»

 «؟ نوكي نمو لجرلا اذه فرعت لهو: ىعامج لاؤسب نحن هانبجأف
 ؟ وه نم فرعأ نأ ىنمهي الو نطاوم هتا : طباضلا لاق

 .! نيملسملا ناوخالل ماعلا دشرملا دنإ : هل انلق
 . ؟ هقيب ىلإ متثج !ذامل .. ولو : لاق مث اليلق تكسف ئجوف دق طباضلا نأ ودبي
 (! نيملسملا ناوخإلا نحن ائنأل : هل انلق

 ب



 جرخلاب هساسحإ ليزت نأ انيلع ناك مث , اشهدتم انهوجو ىف سرفتي ذخأو .. طياضلا تكرس

 ال اننإ هل لوقتل هيلإ انئج دقف ٠ هعيب ىف انديري ال وه ناك اذإ .. لاح ةيأ ىلع : هل انلقف ةشهدلاو

 جورشأب انبلاط ىذلا ىبيضهلا عم انكرتو جرخف .. انعم هلعقي ام طباضلا دجي مث . اتتيب ىف هديرن
 . هدعوتت نحنو أانجرخف . هعلاقعسا لوبقب نيلوغم ريغ ائنأل

 بهذتو ةلاقتسالا ىلع ىبيضهلا نم لصحت فوس انتأ ىلع ىدتسلا نمحرلا دبع عم اتقفتأ دق انك

 نم ىبيضهلا نسح ةئاقتسا هيف نلعي ماع ًارقؤم دقعيل «ةيملحلاب» ماعلا ركرملا رقم ىف هيلإ اهي
 لوصحلا ىف اتلشف نأ دعي انعبيخ لايذأ رج ةيملحلا رقم ىلإ انيهذ انكلو .. نيمئسملا نإوخإلا ةسائر

 انيلع اذامو هيئاوج عيمج نم فقوملا سرادتن انلخأو ىدنسلا نمحرلا دبع ائي عمتجإو . ةلاقعسالا ىلع
 . ىبيضهلا ةلأقإ ىف انلشف دعب لعفت نأ

 دست عومجي أجاقن اتي اذإو ٠ ىدنسلا نمحرلا دبع عم ىهتني ال شاقن ىف نحنو ليثلا انيلع لح
 بلاطت مهتافاته تلاعتو ٠ ةيسلخلا ىحب نيملسملا ناوخإلل ماعلا زكرملا ىلإ ةيدؤملا عراوشلا عيمج

 . ائمد رادهإب
 لعقت اذام ىردن نكن ملو , انلعقب بلاطت ىعلا ةريبكلا عومجلا كلثي نيرصاحم انسفنأ اندجو دقف

 ناك ٠ ىركسعلاو ىرسلا هسحب ىدتسلا نمحرلا دبع نكلو ٠ بيصعلا فقوملا اذه ءازإ فرصتت فيكو

 لعف درو ؛ ةلاقعسالا ىلع لوصحلا يف انلشف لامتحا ىف ركف نيح ء ًانيج رمألا اذهل بسحت دق

 . ةلاقتسالاب هل انتبلاطم ءازإ ىبيضهلا

 لمحب هراصتأ نم ةعومجم رمأف ٠ لمعحم لا فقوملا اذه لش ةدعلا دعأ دق ىدتسسلا ناك

 ةديرجل اس صخ ناكو ماعلا زكرملا ىتهمل لبانقملا ىتبملا عطس لالشحاو ةسشاشرلا عسفادملا
 انراسصتأ مهعم لماعت ٠ اندض مهكيرحتو هراصنأ بيلأت ىف ىبيسضهلا عجن اذإ ىتح .. ناوسخال'

 . عفقاذملا ةلمح

 مومجلا بلاطي لخأو «نوقركيب» ىدتسلا نمحرلا دبع كسمأ . اهديرن ال ةحبذم عقت ال ىتحو
 .. لزاتملا حطسأ قوق نم عفانملا مهدصحت فوسف الإو قرفتلاو هاعتبالاب اندض ىبيضهلا اهدشح ىتلا
 ىف انذخأو .. اندض تافاعهلا اوقلطيل مهنم نوريثكلا ىقبو ٠ ةمالسلا أرثؤم ضعبلا قرغت ذئدتع
 ةدحاولا ةعاسلا تنتاك ىتح ؛ عراشلاب مهو .. ماعلا زكرملا ىنبم ذفاوث نم نحن . تافاتهلاب قشارتلا

 . اتلوح بورضملا راثمحلا نيقرتخم انيلع لاجر ةثالث لوخدي انئجوف منيح « اليل

 ذقنملا رصانلا دبع

 نأك يذلا لماك زيزعلا ديعو ؛ رمأع ميكحلا دبعو ٠ رصأتلا دبع لامج : مه ةثالثلا ءالؤه ناك

 نم ملعن نكن مل رصانلا دبع لامجب ةقيثو ةقالع هطيرت تناكو نيملسملا ناوخإلاب هاشرإلا بتكم وضع
 امك ىبيضهلا لاقتعا مدعب رصانلا ديع حصني ناك ىذلا نأ دعب اميف انل نيبت دقو .. ائيش اهرمأ

 ار



 .. لماك زيزعلا دبع رم : ىدتسلا نمحرلا ديع عم ةقالعلا ديطوت ىف ىدامتلا مدعي هحصن'

 لقأ ملأ .. نمحرلا دبع نأ اي : هل لاقو ىدنسلا نمحرلا دبع سلجي ثيح ىلإ رصانلا دبع لخد
 ةاداعم وأ ؛ ةروثلل اهتاداعم ديرأ نكأ مل ىتلا عومجلا ىه هذه ؟ ةريثك هايم هيف ترج دق رهتلا نإ كل

 . ىئقدصت نأ ديرت نكت مل كتكلو . اهل ةروغلا
 رصانلا دبع ىئيع ىف رظنلا ايشاحمم هسأر أطأطو اهلاق .. قح كعم ىدنسلا نمحرلا ديع لاق

 . رومألل هعيؤر قدصي ًايشعنم اهععاس ودبي ناك ىذلا

 ناك لخادلا نم ائتيب بيترت نإ : نمحرلا دبع خأ اي : لاقف مالكلا ىق لماك زيزعلا دبع أدبو
 متلعجو « هرافظأ هل معلطأو اباينأ هل متيبر ىلثا معنأ مكنكلو ٠ ىبيضهلا نسح ةتداهم ىضتقي
 . ناوخإلا ريغ نم اوناك ناو هلوح نوقتلي ةروشلا ةاداعم ىف ةحلصملا باحصأ

 دقخ , اهلبق ناك ام ىوقأ ةنحملا نم جرخ ىذلا ىبيضهلا علاصل ءاضوألا ترقعسا ٠ كلذ رثإ ىلع
 نم ديزع ىلع كلذ هدعاس دقو « مواقي نأ نم ىوقأ هنأب « ةريخألا مايألا ىف هل ىرج امث عابطنالا ذخأ

 نأ نكي ناك ىعلا ءاقعلالا وأ مهافتلا تالواحم لك ىلع قيرطلا عطقو رصاتلا دبع هجو ىف تنعشلا

 . مداصتلا ىلإ امهثيب رومألا عفد ىف عراس امم « رصاتلا دبع لامج نيبو هنيب ثدحت

 ةريخلالا ةبرضلا

 لوأ ىف هققح ىذلا رصنلا اذه لغتسي نأ دبالف ٠ نمزلا عم قابس ىف هنأ ىبيضهلا كردأ دقل
 هل هنأ اضيأ كردأ امك , هعحلسأ ةيقب نم رابجلا زاهجلا كلذ ديرجت ىف « ىرسلا زاهجلا عم هل ةعقوم

 طرشل وه عضخي نأ نود اهيلع هطورش ءالمإو ةروثلا هجو ىف فوقولا ىلع هدعاسي اه ةيريهامجلا نم

 . اهطورش نم

 لثم مهعم نيئطاعتملا لكو ىرسلا زاهجلاب ءاضعألا ناوخإلا عيمج لصقب ًارارق ىبيضهلا ردصأ
 رارق ىلع ىئازغلا در دقو ؛ نسح ىكز دمحأو لامك لداع دمحأو ىوامشع ملاصو ىلازغلا خيشلا

 ةكرح نإ لاقو .. «ةينوساملاب» ةحارص ىبيضهلا نسح اهيف مهتا تالاقم ةدع ةباتكب ىبيضهلا

 . نيملسملا ناوخالل اماع ادشرم هبيصنتو ىبيضهلا عرز ىف تحجن ةيملاعلا ةينوساملا
 رصانلا دبع أدب دقو . ًابناج ءاوزنإلاو ىراوتلا ررقف ٠ طايحإلا هباصأ دقف ىدتسلا نمحرلا ديع امأ

 « نيملسملا ناوخإلا نع اديعب : اهديبأتب ىظحي ىرصملا بعشلا ىف ىرخأ ىوق كانه نأب ساسحإلا ىف
 :نيحالقلاو لامعلا قوغص ىف ةصاخ بساكم نم اهل همدق امل ءالولاب هل نيدت ةيبعشلا ىرقلا كلت نأو

 ىلع بوؤدلا هصرحو نيملسملا ناوخالا ةقبر نم صلخمعلا ىف ةيبعشلا ىوقلإا كلت هذعاست دقو

 هنأب مهعم رعشي ناك نيذلا نيملسملا ناوخإلا عم لاحلا وه امك اهلمحي الو هلمحت ىوق ىهف ءاهئاضرإ
 ناكف هل ةديدجلا ىرقلا دييأت امأ .. دبيأعلا لباقم تاباسحلا ميدقتو ةكراشملا ريتاوف عفدب بلاطم
 . لوأي الوأ اهدادسب بلاطم ريتاوف وأ تاباسح وأ .. نمث الي اديبأت

 ؟



 ةديؤملا ةيدقلا ىرقلا سكعب .. ةديدجلا ىوقلا نم هينيؤم عم لضفلا بحاص وه رصانلا دبع نأكو

 . وه سيلو هيلع لضفلا باحصأ مه مهنأب نورعشي اوناك نيذلا نيملسملا نآوخإلا نم هل
 : هتيريهاسجو هتوقب رصانلا دبع لامجو .. ىبيضهلا نسح نم لك هيف رعش ىذلا تقولا اذه ىف

 وأ نيمجن نيب مادصلاب نوكي ام هبشأ آعورم امادص ناك دقو .. اسهنيب مادصلا عقي نأ دب ال ناك

 | ءاضفلا كزاين نم نيكزين



 ءاصقإ ىق ىرسلا زاهسج ا ءاضعأ لشف نأ 2
 كركتشأ ةكرعم ربع + نآوخإلا ةماعز نع ىبيضهلا 25

 ةحلسألا عاونأ ةفاك نيمدختسم نيفرطلا ءاضعأ اهيف
 لب .. هتوقب ًارعاش ىبيضهلا جرخ ةعورشم ريغو ةغورشم

 هحنم دقو .. مواقي نأ نم ىوقأ هئأب عابطنإلا هكردأو
 ىلا رصانلا دبع ةهجأوم ىف هسفن ىف ةقنلا روعشلا كلذ

 هألم دق ىبيضهلا ناك امئيب هذي ىف ةطلسلا كلتمي ناك
 نأ نكي هب ىذلاو ٠ عراشلا ةييصان كلتم نأب روعشلا
 تاللزانتلاو بساكم ا نم ديزم ىلع رصانتا دبع نم لصحي
 ,هب اد

 ا



 غوقلا عارص

 رخيس نأ دعب ةققلاو ةوقلا نم ديزمب رخآلا ره رعشي أدب دق رصاتلا دبع ناك .. رخآلا فرطلا ىلعو
 لثم ةيريهامجلاب وسعت ىعلا تارارقلا نم دنع رادصإل قورأف دي نم اهتيصان عزمنا ىتلإا ةطلسلا

 أابك.. ةروعرو ل ةلمحو .نيلتتعملا نه جارفإلاو لامعلا قوقحو ءىعارزلا مالصإلا

 نيعبس نم رثكأ ماد ىذلا رصم مهلالتحا ءاهنإل ريلجمالا خب ةداج تاضوافم ىف لوخدلا ىف حرش دنإ
 .افاع

 . .رصأنلا فيع لامج لوألا اهلجرو ةروثلل ةمراللا يللا كلر ىف ريبكلا هرثأ هلك كلذل ناك دقو

 .دزي مل نإ نأوخإلا بيصن نع لقي ال ابيصن ىسايسلا مراشلا ىف كلتم هنأب رخآلا وه رعشي أدب ىذلا

 دعتسن ىبيصفلا

 اهيف رعشي رصانلا دبعو ىبيضهلا نم لك تاب ىعلا ةظحللا ىف هنإ : ىلاقعلا شادرعدلا لوقيو
 . ةلاحم ال امهنيب ًاعئاو مادصلا نأك .. هتوقب

 ءاضعأ عيمج لصقب هرماوأ ردصأف , كابتشالا ةظحلل !دادعتسا ةدعلا دادعإ ىف ىبيضهلا أدب دقو

 ماو مث « ىدتسلا نمحرلا دبع دودللا همصخ ةماعزي ناك ىللاو ؛ صاخلا ميظنتلا نم ىرسلا زاهجلا
 ةيلاوملا رصاتعلا ىقعتي حار ىذلا وهو .. تعلط فسوي ىلإ هب دهع ىذلا صاخلا ىرسلا هزاهج لكشي
 كلت لبق نم ةبولطملا ةيرسلاب عتمتت رصانعلا كلت نوك نع رظنلا فرصب ٠ ىبيضهلا نسح ميعزلل

 اهب مجاهيو « هتع عفادتل ةصاخ ايشيليم نيوكتل ىعسي ىبيضهلا نأب عابطنالا ىطعأ امم تاسيظنعلا
 ىف رمألا نأك امك ةوعدلا ةمدخ اهليكشت نم ضرغلا سيلو ةصاخلا ةيسايسلا برآملا ضعب قيقحتلو
 . ناهجلا كلذ ءاشنإ ىف انبلا نسح كف نيح قباسلا

 ةأدأ سيلو «مادصللو» ةادأ هليكشت ىلع ىبسيضسهلا لمع ىذلا ديدجلا ىرسسلا ميظنتلا ناك

 دقف ؛ًاضرف ناوخإلا ميعز ىلع فدهلا اذه تقولا كلذ ىف ةطيحملا فورظلا تضرف دقو ٠ «ةوعدلل»
 ناوخالا نيب وأ . نارشالاو نآرخإلا نيب تناك ءاوسم .. لكاشملاو تاعارصلاب ئلتق ةيمادص افورظ تناك
 . رصانلا ديعو

 ديبع دن هيرح ىف ناك ىذلا وهو ىرسلا زاهجلا ليكشت ىلإ ىبيضيلا أجي نأ انه بيرشغلاو

 عم نكلو .. «مالسإلا ىف ةيرس الو راعش ريغ زاهجلا اذه ل هبلط هب رربي ام دجي ال ىدتسلا نمحرلا
 . ديدجلا زاهجلا اذهل ليكشتلا ةيرس نمضي نأ ىبيضهلا ىلع ليحتسي نأك اهكباشتو ثادحألا ىئاوت
 ذاتسألا مايأ ىف ثدحي ناك امك ءاضعألل ةيدرفلا ةيبرعلاب ةياتعلا اهعم نكمي ال ةعراسعم فورظ ىهف

 ىف ءالولا نإف ىلاعلابو . ىبيضهلا ذاعسألل ءالولا نم قتسحلا ىف طقشف ةيانعلا انأ .. انبلا نسح

 , انيلا مايأ لاخلا تناك امك ةوعدلل سيلو ايصخش ىبيضهلل ناك ديدجلا ميظنعلا

 تاليكشت ىلإ ميدقلا زاهجلا ءاضعأ نم ليلق ريغ دنع برست ىلع هفورظلا كلت تدعاس دقو

 قار



 ميدقلا زاهجلا ىف ًازراب ارضع ناك ىللا زاهجلا سيئر هسفن تعلط فسوي كلذ ىف امب ؛ ديدجلا زاهجلا
 ليكشت ىف - ةقباسلا هتربش نم اديفتسم -- تعلط فسوي حرش دقو .. ىدنسلا نمحرلا دبع ةسائرب

 ىهو ٠ ريود ديحأ ديس ىواذنه ىماحملا ةسائرب هبابمإ ةيلخ اهتمو ٠ تاظفاحملاو ندملاو ىرقلاب ايالخلا
 ماخصلا لصو امنيح ناوخإلاو رصانلا دبع نيب عارصلا ىف ربكألا رودلا بعلت نأ اهل ردق ىعلا ةيلخلا
 . ةيكيتاماردلا هنمق ىلإ امهنيب

 آركبم مادصلا

 نيب عارصلا ىف هتادأ نوكيل ىرسلا زاهجلا ءانب ةداعإ ىبيضهلا ةئواحمب رصانلا دبع ملع امتيحو

 ىبيضهلا عجتي نأ لبق اركبم كابتشالا أدب نأ ةلواحملا كلت دأو هبناج نم لواح . نآوخإلاو ةروثلا
 ., اهدهم ىف ةلواحملا كلت ىلع ىضقيل ٠ ىرسلا هزاهج ءانب لامكتسا ىف

 مويلأ وهو ؛ 15884 رياثي ١7 موي هتءاج ىتح موجهلا ءدبل ةيسائملا ةصرغلا رسصأتلا دبع رظتنا

 اذه ىقو .. ةعماجلا بالط نم ءادهشلا ىركذي ةرهاقلا ةعماجب لافتحإا ةماقإل ررقم ناك ىذلا

 ريرحتلا ةثيهل نيمعنملا بالطلا عم كايتشالا ىف ناوخالل ىوسلا زاهجلل نومتنملا بالطلا أدب لافتحالا
 ةيركسع بيج ةرايس قرحب ناوخإلا ةبلطلا ماقو «ةررثلا اهتماقأ ىتلا ةيسايسلا تاميظنتلا لوأ وهو
 ) . ةعماجلا مرح ىف

 ةروغلا عم كابتشالا الجعتم , ةديدجلا هتوق ضرعتسي أدب ىبيضهلا نأ رصانلا دبع كردأ

 نكلو .. الماك هشانب ىف حجتي نأ لبق ديدجلا زاهجلل ضرعتلا ىف ركقت ال ىتح ..اهباهرإل
 .نيملسملا ناوخإلا ةعامج لح ؟ررقم ىدحتلا لبق تالواحملا كلت لغم هبهرت نكت مل ىذلا رصانلا دبع

 تادايقلا رعشي نأ - اركبم ةيسايسلا هتيرقبع تقتفت ىذلا -- رصاتلا دبع دارأ كلذ باقعأ ىفو
 سيئو ٠ ىبيضهلا ةدايق عم طقف عارص ىف هنأ ىرصملا ىسايسلا مراشلاو . نيمئسملا ناوخالل ةيدقلا

 ينم مايأ دعب هجوتُ « ًاينيد اعارص سيلو ىسايس حعارص ناوخإلا عم هعارص نأ أ + مالسإلا عم

 سلجسم ءاضعأ نم ددع هتقفر ىفو « انيلا نسح ربق ىلإ نيملسملا ناوخإلا ةعامج لح رارقث هرادصإ
 هنأ « ناوخإلا دعاوق ادشاته بطخيل ربقلا مامأ رصانلا دبع فقو ىشيرات دهشم ىفو .. ةروثلا ةدايق
 ةوعدلا بئاتك نم صلخم ىدتج هتأو ٠ هريغ هيلإ وعدي ام هيدل سيلو مالسإلل اضيقن آذبأ نكي مل

 . هناطرأب ضوهنلاو ؛ ةيمالسإلا

 ىف اتيلا نسح قيقش « انبلا نمحرلا ديعو ء زرابلا ىناوخإلا بطقلا ١ ةدوع رداقلا دبع ناك دقو
 نمحرلا ديع هيلع در ؛ هتملك رصانلا دبع ىقلأ نأ دعبو « ربقلا ىلإ هلوصو دنع رصاتلا دبع لابقتسا

 كصالشإو ٠ فينحلا اهئيدل عيحصلا كءامتناو ةمألا هذهل كتماعز ذكؤي انه كئيجم نإ : ًالئاق انبلا

 ناوشاإلا نع جرفي نأ رصانلا ديع لامج نم انبلا نمحرلا دبع بلطو ؛ هيلإ ةوعدلل صوقنملا ريغ
 , ةرهاقلا ةعماج ثادحأ ىف مهلاقتعا ىلع مايأ ثضم دق تناك نيذلا نيلقتعملا

 ناو



 تق نم طاسبلا بحس ىف ةرطخلا كلت ذاختال هععفد ىتلأ ةيسايسلا هتكتحي رصانلا ديع عجن دقو

 نيريثكلا ناسحتسا انيلأ ريق ىلع اهاقلأ ىعلا ةرثزملا هعملك تقال دقف . ىبيضهلا نسح همصخ مادقأ

 . ةعامجلا لحب هرارق ثدحأ ىذلا ءىيسلا رثألا مهسوفن ىف تففخو ؛ مهتدايتو ناوخإلا دعاوق نم

 نوبولطم ناوخإلا

 لخاد بيج دمحمو رصاتلا دبع نيب عارصلا ةأطو تدتشأ ١484 ماعلا سفن نم رياريف رخاوأ ىفو

 ىلإ ناوخإلا بطقتسي نأ امهتم لك لواح دقو .. عيمجلا اهملعي ىتلا بابسألل ةروثلا ةدايق سلجم
 مهيق نمي نيلقتعملا ناوخإلا عيمج نع جرفأ نأب ٠ عيمجلل ئجافم رارق ذاختاب رصانلا دبع ماقف . هيناج
 لزنم ىلإ جارفإلا موي سفن ءاسم ىف هجوت نأب اعقو ةأجافملا دازو . دودللا همصخ ىبيضهلا نسح
 ةحضأو تلجت ةفرحمو ءالعتساب ةردايلا هذه لباق ىبيضهلا نكلو ؛ هرطاخ بيطيو ةروزيل ىبيضملا

 باب ىتح رصاثلا ديع ةبحاصمب هسفن فلكي مل ىذلا ىبيضهلا تيبل رصأتلا دبع ةرداغم ةظحل ىف
 . لزتملا نم جورخلا

 حارصلا اهيف دعشا ىعلاو «سرام ةمزأ» مساب خيراتلا ىف تفرع ىعلا سرام ؟9 ثانحأ تءاجو

 دنع ليلك فقوعلا بجي انهو . ًارثؤم !رود ناوخالا اهيف بعل ىتلاو بيجن دمحمو رصانلا دبع نيب
 ديع نيب فكرملا ديقعت ىف نيرخآ عم همادعإ ببست ىذلا ةدوع رداقلا دبع موحرملاب رصانلا دبع ةقالع
 . نأوخآإلاو رصانلا

 دادتشاب رثأعت مل اهنأ ىعح . أدج ةنسح رصاتلا دبعو ةدوع رداقلا دبع نيب ةقالعلا تناك دقل

 تادايق لاقتعاب هرارق رصاتلا دبع ردصأ اسئيحو ٠ ىبيضهلاو رصاتلا دبع نيب عارصلاو ةموصخلا
 حمسو لب ١ لاقتعالا رارق نم ىتشتسأ ىذلا اعيمج مهنيب نم ديحولا وه ةدوع رداقلا دبع ناك ناوخإلا
 ْ . لاقتعالا ةرتق نرضمي ناوخاإلا ناك ثيح ىبرحلا نجسلا ةرايزب هل

 دقعل ًايعس رصانلا دبعو نأوخإلا تادايق نيب بيرقتلا كلت هترايز لالخ ادهاج لواحي ةدوع ناكو
 : ةروثلا وأ رصانلا دبع عم مادسلل رربم دجوي ال هنإ -- رركيو - لوقي ناكو .. نيبتاجلا نيب ةحلاصملا
 اهذختا ىعلا تارارقلا لك نأو ةصاخ . مادصلا ىوعسم ىلإ ىقري ال هئنكلو فالشلل رربم دجوي دق
 . ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف اهدتسي ام اهل نآلا ىتح رصاتلا دبع

 ىذلا امه :تقولا كلذ ىف نارخألا هرجو ىف هب رغاجي ناك ىذلا ةدوع رداقلا دبع ىأر وه الط
 رمأي قئاشملا داوعأ ىلع اقلعم ةدوع رداقلا دبع ناك ىتح 4 ماع ىهشني دأك ام ىتح نذإ ثا
 . رماتلا دبع

 ةيعويش ةرهازم

 مدتحملا عارصلا ىفو . ناوخإلاو رصانلا دبع نيب عاقيإلا نولواحي تقولا كلذ ىف نويعويشلا ناك

 نيك



 . رصأتلا دبع دض ناوخإلا بئاج نويعويشلا لخأ - ناوخإلاو رصانلا دبع - نيفرطلا نيب
 رسصق ىلإ ةهجمم ةرهاتلا ةعماج نم تجرش ةريبك ةيبالط ةرهاظم ميظنت ىف نويعويشلا حج

 ىق ناوخإلا دعارق باطقتسال ةيمالسإلا تاراعشلا ضعب -- ثبخي - نويعويشلا قلطأ دقو :نيدباع
 تناك ريرحستلا نادم ىلإ اولصو نأ ىلإ جيردتلاب حرطت تاراعشلا كلت تناكو ؛ةرهاظملا هذه

 ىلع موجهلا ىف تافاتيلا تأدب نيدباع ناديع ىلإ أولصو نيحو .. «ةينأرق - ةيمالسإ» تاراعشلا

 . سمأتلا ديع

 .تيملسم ا ناوإلا نع جارفإلاب رصانلا دبع رارق نم طقف مايأ دعب ةدشاحلا ةرهاظملا كلت تجرخ دقل

 مث .نيملسملا ناوخالا نيبو هنيب ةحلاصملا متت فوسف هرودص هرجب دنأ روصتي رصانلا دبع ناك ىتلاو
 اسهئيب مت ىذلا ءاقللا ناك نإو :هرطاخ بييطتل ىبيضهلا تيب ىلإ - ةحضاو ةراشإ ىف - هجرت هنإ

 ءاوجألا نيشسمت نم ةجردلا هذهو ديعصلا اذه لثم بجرصسي نكي مل هنأ الإ ؛ًارتاف ءاج دق

 ءايعفست
 -- زارطلا اذه نم نوريثك ناوخإلا ىفو - جذسلا ءاهليلا ناوخإلا دحأ نأ ايعادت رمألا داز دقو

 ىئاوخإلا كلذ لواح دقو ٠ بيطلا ميهاربإ هعم ناكو اربوألا ناديمب هيتكمب ةدوع رداقلا دبع ىلإ هجوت

 ةعامجلا ليكو بصتم نم ىبيضهلا هلزع نيح ىبيضهلاو ةدوع نيب ةحضاو تناك ةموصخ لالغتسا
 هات ةدوع رداقلا ديع سقن ىف اثيس ارثأ كرت امث ؛ هذيمح سيم دمحم وه رخأ لرب هئاكم ءاجو

 . ىبيضهلا نسح ماعلا دشرملا
 رداقلا دبع ىلإ خألا اذه ءاجف : ىتاوخإ لكل افورعم ارمأ ىبيضهلاو ةدوع نيب ةمرصخلا تناك

 ردأقلا دبع نأكو ؟ نيدباع رصق مامأ ةمخضلا ةرهاظملا هذه كبرحتب ىمأ ىذلا نم : هل لوقيل ةدوع
 ؟ دصقت ةرعاظم ةيأ : هثدحم لأسب نأ ايعيبط ناكف : ةرهاظملا هذه رمأ نم ائيش ملعيال ةدوع

 همصخ نأ نقيأ ؟ زرابلا ىتاوخإلا ىدايقلا تنأو فيك .. اهب ملع كل سيلأ : ثبهب لجرلا لاق
 نكي مل تقولأ سفن ىفو . ةخبطلا هيلع دسفي نأ دارأف ةرهاظملا كلت كيرحتب ماق ىذلا وه ىبيضيلا

 ناديم ىلإ روف هجرتلا ررقف ؛ يصانلا دبعو ناوخإلا نيب ةموصخلا مقافت - اصلخم - ديرب ةدرع
 . رصانلا ديعو ةروثلا ىلع موجهلا نع اديعب اههجويو هسفنب ةرهاظملا درقيل هبتكم نم بيرقلا نيدباع

 قانعألا ىلع هوعقرف . ءاشبخلا نييعويشلا ضعب هأر ىتح ةرهاظملا ناكم ىلإ ةدوع لصو نأ امو
 هللو ربكا هللاو ثيبخلا ةيعريشلا تافاتهلا تلاعتو اشايج اينطاع الجر ةدوع ناك دقو « ةوئع

 اطتس دق اناك نيذلا : نيليتقلا دحأ مدب اثولم اصيمق مهقانعأ ىلع وهو هيديأ ىف وعضو مث «دمحلا

 . . نيدباع رصق ىلإ اهقيرط ىف ىهو ٠ لينلا رصق ىريوك دنع ةرهاظملل هيدصت ءانثأ شيجلا صاصرب
 مدلا رظنم ماعأ هتقطاع تزتهاف ٠ ليثلا رصق ىربوك ىلع اوطقس دق ىلتقلا تأرشع نإ ةدوعل اولاقو

 . ابلك مهتنسلا ىلع ءاج امك اوطقس نيذلا ىلتقلا ددعو

 .ةروثلا ةدايق سلجم ءاضعأ نم دذع هعمو رصاتلا دبع رصقلا ةفرش ىف رهظ ءائثألا هذه ىفو

 مو



 لمع اذه .. نيدسفلا لمع اذه» فتهي وهو مدلاب ثولما صيخقلاب حولي وهو ةدوع رداقلا دبع اوأرف
 ظ !! «نيمرجملا

 كلذ عمو . ةرهاظملا هذه ربد ىذلا وه هنأو مل هدييأت نع لوحت دق رداقلا ديع نأ رصانلا دبع نظ

 ىبأف اهفاصم رصانلا دبع هنم برتقا ةدوع لصو امديحو ٠ فقوم ا ةقيقح نم هسفنب ققحتي نأ دارأ
 : مهنم أوئاك ارطقس ىذلا ىلعقلا نأو « نيملسملا ناوشالل ةرهاظملا نأ ادقتعم رصانلا دبع مفاصي نأ

 ىف نآلا حبصأ هنأ ةدوع رداقلا دبع ىأر تقولا سفن ىفو ء رصانلا دبع لامج نم رمأب اولعق مهنأو

 هتأو ؛ ىبيضهلا نسح دودللا همصخ باسح ىلع مهعقثو ناوخإلا دييأت بسكب هل عمسي ىذلا فقوملا

 , نيملسملا نارشإلا نم هنأ ذقتعي ناك ىتلا ةريبكلا دوشحلا هذه مامأ رصانلا دبع ىلع مالسلا هضفري

 رصق ةفرش ىف فقوف ٠ مهتدهايقو ناوخإلا ةماعز ىلع ىبيضهلا عم اهي بعلي ةقرو هيطعت فوس
 مهنم بلط نأي تهتنأ ةيسامح ةبطخ .٠ نيرهاظتملا ىف بطشيل رصانلا دبع نم ةبرقم ىلع نيدباع
 نأ درجف نيرغاص نوقرصتي مهو نيرهاظتملا رصانلا دهع ئأر اهثيحو ! نيعئاط اوقرصناف .. فارصتالا

 هدّض فاعهلل اههجوو ةرهاظملا كلت ربد ىذلا وه هنأب هداقتعا دادزا كلذ ةدوع رداقلا دبع مهنم بلط

 . هسفن ىف اهرسأف ةروثلا دو

 نادم 2] تتلالامست

 ناوخإلا عم هتاباسح ىفصيل ههجوب راذعسا بيجن دمحم نم رصاتلا دبع لامج صلخت نأ درجميو
 ديع عم ةذح هعارص دتشي نأ لبقو ٠ بيجن دمحم نأ ةقبقحلاو . هعم ارفلاحتو بيجن اودناس نيذلا
 بيجن عم فوقولا ارضفر ناوخإلا نكلو نوعلاو ذييأعلل ايلط ناوخإلاب لاصتالل هلسر لسرأ - رصانلا
 ول مهنأي لرقت فقومعلل مهتاريدقت تناك دقف هنم افرخ وأ -- لاخلا ةعيبطب -- رصاتلا دبع ىف بح سيل

 فوس امهنإف ١ نيفرطلا نم ىأل مهنم ةنواعم نود ةيتاذلا امهارقب ناعراصتي بيجنو رصانلا دبع اركرت
 مهتدعاسم اومدق اذ امأ ةمحازم نود هيف أاومدقتي ىكل مه مهل قيرطلا حيتفي أم أعم ءانغلاب نايهتني

 اذهلو .. رمألا ةياهن ىف مهيلع ريدتسيل ارصتنم جرخيف مهب هغقوم ىوقي فوسف نيفرطلا نم ىأل
 . «ركسعلا» نيب رئادلا عارصلاب انل نأش ال هنأب ناوخاإلل هتاميلعت ىبيضهلا ردصأ

 مل اذإ هنأ أردقم ١ نيملسملا ناوخالا ىلع لازت ال دهنيعو بيجن عم عارصلا لخد دقف رصانلا دبع امأ

 هجوعف ٠ لقألا ىلع مهضعب ديحي وأ ؛ مهديحي نأ نم لقأ الف. ديئاج ىلإ مهتلامعسأ نم نكمتي
 ىسسؤم نم دحأو وهو « لغرف دمحم ٌميشلا وهو ٠ هب قثي لازي ال ناك ريبك ىئارخإ بطق عم راوخلاب
 . رصانلا دبع ىلع فرعت كانهو , نيطسلغ ىف براح امك « ةيليعامسإلا ةنيدم ىف نآوخآلا ةعامج

 نيدنبلا ىائبم

 نإو . ةروثلاو ناوخإلا نيب عارصلل رربم ال هنأب هعانقإ ىف عجنو ىلغرف خيشلاو رصانلا دبع ىقتلا

 يدم



 زواجت ىأ نع اسهنم لك زواجتي نأو امهئيب ةقالعلل ةعجارم معت نأ ىضتقت ةينيدلاو ةينطولا ةحلصملا
 ةروقلا ةيعرشي ناوخإلا رقي نأ امهلوأ .. نيدنب نم ًاقاثيم ادقعيو ؛ رخآلا قح ىف امهدحأ نم ثدح
 تاونسلا هذه لالخ هب موقت امع ةروشلا ةدايق اهيف لأست ال تاوئنس سمخ ةدمل رص مكمحت نأ ىف
 دي ةروقلا قلطت نأ كلذ لباقم ىفو ١ تارتس سمخ هتدم ايبعش اضيوفت تناك ول امك ١ سمخلا

 |وقفتا ىتلا ةدملا سقن ىف ةسايسملا ىلإ اوقرطتي نأ نود مالسإلا ىلع بابشلا ةيبرت ىف ناوخإلا
 دوئبب ىلغرف دمحم عنتتاق .. اهيلع قفعملا ةدملا ةياهن ىف نيفرطلا نيب باسحلا ىرجي نأ ىلع .اهيلع

 .. ايليصفت هيلع قافتالا مت ام نمضعت ةبوتكم ةقيثو ىلع رصانلا دبع لامج عم عقوو قافتالا اذه

 مهعمو داشرإلا بتكم ءاضعأ ةيقب عيقوت ىلع لصحي نأ ىلغرف خيشلا نم رصانلا دبع بلطو
 . كنذي ىلغرف هذعوف ١ قافتالا ةقيثو ىلع .ىبيضهلا

 نوضقري فوس هأشرإلا بتكم ءاضعأ نأ -- ةفورعملا ةيسايسلا هتكنحب - رصانلا دبع ركفو

 ىف كلذل ةجيتن ماسقنا ثدح امبرو ؛ مهيلع ادهاش ىلغرف خيشلا نوكيف ةقيثولا ىلع عيقوملا
 دق رصانلا ديع نوكيسف ةقيثرلا ىلع عيقرتلا ىلع عيمجلا قملاو !ذإ امأ ؛ ةيناوخإلا ةدايقلا فوفص

 .. ىرخألا هتاعارصل غرفتلاب هل حمست مهعم ةندهلا نم ةرتف وأ ناوشإلا دايح - لقألا ىلع - نمض
 .ةريثك ىهو

 ءافتخاب ئجوف هنكلو . قافتالا ةقيثو ىلع عيقوتلاب هيتأيل ىلغرف خيشلا ارظتنم رصاتلا دبع ىقب
 ىأ ىف رهظي مل امك « هتيب ىف مهتم ىأ نكي ملف « ىبيضهلا راشتسملا مهسأر ىلعو ناوخإلا تادايق
 , هيف روهظلا داتعا امم رشأ ناكم

 ريغ هلعقي ام دجي ملو ٠ رمآلا ىف باترآ ؛ اعيمج مهئافتخا رمأب رصانلا دبع ملع امتيجحو

 . اصيرتعم . .راظتنالا

 شيجلا قوفص ىف لولغلا ضعب كانه نأ رصانلا دبع فشتكا ١5804 ٠ ماع نم ربوتكا ءاج الو

 ةملسملا نارخإلا عم نواعتلاب ةيركسع ةكرحب مايقلل ربدت تناك بيجحن دمحمل اهؤالو لازي ال ىعلاو
 مأ فاشتكا نم رصانلا دبع ةزهجأ تنكمت امل ةأجف ىبيضهلا ءافتخا الولو .. ىبيضهلا نسح ةماعزي

 . هل رمأ ريبدتل الإ ناك ام ةأجف هتعامجو ىبيضهلا ءافتخا نأ رصانلا دبع نقيأ دقف . ةلواحملا كلت

 . ةيبالقنالا ةلواحملا كلت فاشتكا نم نكد ىتح هتزهجأ لك ًارفنتسم رمألا كلذ نع ثحبلا ىف دجف

 تاعارص نم ثدحي امب مهل نأش ال مهنأب هتعامجي ءاضعألا عيمجل هرماوأ ردصأ دق ىبيضهلا ناكو

 ىرادنه ىلإ تاميلعتلا كلت تلصو نيحو « رصاتلا دبع لامجو بين دمحم نيب ةصاخ نييركسعلا نيب

 ةبسّلا كلت تناكو « صاخلا هباسحل اهيرجي ةيورف ةبسح ىف ذب هبابماب ىرسلا زاهجلا سيئر ريود

 ضرعت ىللا «ةيشنملا ثداح» مسأب فرع ام وهو ةيردتكسالاب ةيشنملا نانيم ىف ثدح اميف صخلتت

 ميظنتتل ىرسلا زاهجلا ءاضعأ دحأ فيطللا دبع هومحم دي ىلع لايقغالل رصانلا دبع لامج هيف

 . نيملسملا نارخإلا



 رداقلا دبع ةصاشم ناوخالا ةعامجل داشرإلا بتكم ريبذتب تناك لايتغالا ةيلمع نأ ةموكحلا لوقتو

 ةموكحلا اهتجرخأ ةيليثق درجم اهتأ ناوخإلا لوقي امنيب ..ًاحيحص سيل اذهو..ىبيضهلا نسحو ةدوع

 اثداح ةيشنملا ثداح ناك دقف..ًاحيحص سيئ اضيبأ اذهو . .نيملسملا ناوخإلا ىلع ءاضقلت ًارريم نوكعل
 ءاضعأ دحأ دي ىلع ىلعفلا لايتغالا ةلواح رصاتلا دبع لامج هيف ضرعت ًايقيقحو ايعقأو ًايلعف
 نأ ةقيقحلاو .ثدح ام ةيلوتسم تلمحت ىتلا ناوخإلا تادايق ملع نود نكلو :ناوخاإلل ىرسلا زاهجلا
 . هبايمأ ىف ناوخالل ىرسلا زاهجلا سيئر ريود ىوادنه ىلع عقت تناك كلذ ىف ةيلوتسملا
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 دعتيا « ةوطخ ناوخإلا نم رصانلا ديع برتقا
 ةلواحم لك ع مو ٠ نيئوضخ هنع ناوخإلا

 عم هعارسصل لح ىلإ لوصولل رصانلا دبع اهب موقي ناك
 ديقعتل مهبئاج نم تالواحم اهلياقت تناك ٠ ناوخإلا

 . رثكأ ةلأسم ا

 م



 نييعويشلا ةوعدل اوياجتسا ٠ مهنع جارقإلاب هرارق نم طقف نيموي دعب هنأ فيك انيأر دسقف
 ةدوع رداقلا دبع نم هيف برقتي ناك ىذلا تقولا ىفو . ةروشلا دضو هذسض ةرهاظمب مايقلل

 . ةيصخشلا مهتاحومط راطإ ىفو . صاخلا مهباسحل نولمعي ًاعيمج ءالّؤه ناك ؛ نيرخآو ىلغرفو

 .هعم مهمأدص ىلع نوئهاري ناآرخالا ناك « ناوخإلا نم هبارتقأ ىلع نغأري رصانلا دبع ناك امتيبو

 هتاعارص لح ىلع دعاسي فوس هنم ناوخاإلا بارتقاو ناوخإلا نم هبارتقا نأ ىري رصاتلا دبع ناكف

 عم مهمداصتي هنأ نوري نأوشإلا نأك امتيب . هجراخو ةروقلا ةدايق سلجم لخاد ىرخألا تاهبجلا ىلع

 رظن يف بسكم اف . ضعيلا مهطعي عم مهتاعارص لح ىلع نرلمعي قوس -- الاعتفا ولو - رصانلا دبع
 برقي هيسكم ىري رصاثلا دبع نأك امئيب ءرصاتلا دبع نيبو هنيب ةفاسملا دعبي ساقي نأك مهتم ىأ

 . مهتيبو هثيب ةكاسملا

 ىللا « ةيشنملا ثداح» مساب فرع اميف ةيشنملا ناديم ىف ثدح ام كلذ ىلع ليلد قدصأ لعتو

 ريود ىوادنه هدنج يذلا قيطللا دبع دومحم دي ىثع صاصرلاب رصأتلا ديع لايتغإ ةلواحم هيف هدد رج

 . ناوخإلا ةدايق ىهظ ءارو نمو ٠ صاخلا هباسحل لايتغالا ةيلمع مامتإل هبابماب ىرسلا زاهجلا سيئر
 مدقتي نأ وه جارأف ٠ هقيرط نم نيرشآلا ةحازإل صاخلا هياسل لمعي مهتم الك نأ ىوادته ىأر نيح

 . صاخنا هباسحل اهيرجي ةيلمعب مهباسح ىلعو عيمجلا
 اسيزم ةيشيراقلا هتايفلشو .. ةيشنملا ناديم ىف ثدح اه ةقيقح ىلاقعلا شادرمدلا راشعسلا ىوري

 شماغلا ثداحلا !ذه ةقيقح فشك ىف نيشغرؤملا دعاست ىعلا تاليصفتلا ضعب نع ةرم لوأل راعمسلا

 : هراصنأو رصاتلا ثبععو ؛ مهراصتأو ناونالا .. نيقيرفلا نم لكل ًاريحم وخل لخب نأك ىذلا

 نوديري ال ناوخإلا نأ كردأ دق - ةاماحملاب لمعي اياش ناكو - ريود ىوادنهلا نإ : ىلاقعلا لوقيو
 !ذإ ىتح ًأايصخش هل ةدعاسملا ميدقت ىف وه ركفق « رصاتلا ديع عم هعارص ىف بيجن دمحم ةدعاسم

 نم هيب ماق أم ءاقل ىوادتغ ئفاكي نأ دب ال ىذلا بيجن حلاصل عارصلا مسح مت رصانلا دبع نم هصلخ

 . ةليلح ةمدخ

 ةيسلاو ةيليتق

 هل ناكو ١« ديبعي نم فققوملا بقاري - ىرسلا زاهجلل ميدقلا ميعزلا - ىدنسلا نمحرلا ديع نأك

 ىدنسلا ةحازإ بقع هليكشتب ىبيضهلا ماق ىذلا ديدجلا ىرسلا زاهجلا فوفص ىف راصتألا ضعب
 لايتغال ريود ىوادته اهربدي ىتلا ةرماؤملاب ىدتسلا ملع راصنألا ءالؤه قيرط نعو ١ هنم صلخشلاو

 ظ . رصاتلا دبع لامج

 رصانلا ذيع لامج اهريد ةيليثق درجم ناك ةيضشتلا ثداح نأ ىلع مهلتيلدت.ىف ناوخإلا لوقيو

 ىذلا تقولا ىف «كنشف» ناك فيطللا دبع هومحم لغافلا هقلطأ ىذلا صاصرلا نأ :مهنم صلختلل

 ناك ىتلا ةيتتمسإلا ةصئملا نه ريبك ءزج ةلازإ ىف هسدسم نم تجرخ ىتلا ىلوألا ةصاصرلا هيف تنكف



 ثادحإ نم تقتطأ ىعلا تاصاصرلا نم ىرخأ ةصاصر نكمعت مل امئيب رصانلا دبع لامج اهيلع فقي

 تنامك ىعلا ىه طقف ىلوألا ةصاصرلا نأو «كتشفو تاصاصر تناك اهنأ ىنعي امت.رثألا سفن
 سطل سأل ع

 ىلع لعافلا نيبو ةيليثمعلا ترب» ىتلا رصانلا دبع ةزهجأ نيب ىرج دق قافتالا نأ ناوخاإلا فيضيو
 لامج ىلع «كئشفلاو تاصاصرلا ةيقب قلطي مث ةصنما ىف ةيقيقح ىهو ىلوألا ةصاصرلا قلطي نأ

 : رصأتلا لكيع

 ىوادنه ةرماؤم ملع نيح ىدتسلا نمحرلا دبع نأ ثدح ىذلاو . لاخلا ةعيبطب ثدحي مل كلذ نكلو
 راطإ ىف كلذو يصاتلا دبع لامج ملعي نأ نود ةلواحملا لشفي نأ هارأ «٠ رصانلا دبع لعقب ريود

 ىلع هئاقبو رصاتلا دبع ةايح ىلع صرحلا ديدش وهف «٠ تقولا كلذ ىف ىدنسلا اهارجأ ةقيقد تاباسح
 فلم متفيل كلذ دعب ريدعسي نأ دب ال ىذلا ىبيضهلا فقوم ىوقيس هلايعغأب ذإ ؛ ةطلسلا سأر

 هئاضعأ لكب ميدقلا ىرسلا زاهجلا ىفصيف : اشيدح لازي ال اهمايقب دهعلا نأ ةصاخ ٠ ديدج نم ةروثلا

 طيطختلا ىف رصانلا دبع اوكراش نيذلا لك هعمو ٠: ىدنسلا نمحرلا دبع لاا ةعيبطب مهسأر ىلعو

 , ةروثلل

 ةلواحملا طبخن ىدتسلا

 دأرأ هنأل كلذف ٠ اهب هملع دنع ةلواحملاب رصانلا ديع لامج ىدنسلا نمحرلا دبع رطخي مل اذأمل امأ
 رارقلا وهو , همادهإ ررقيف ىبيضهلا نسح ىلع رصانلا دبع ةمقن نم ديزعل ًالعف ةثواحملا عقت نأ

 ةارأ ةيحات نمُك . :ءاشتإ .ضقرب نأك سصاشلا ديع نكلو هرادصتسال ىعسي ىدتسلا لظ ىذلا ميذقلا

 رصأتلا دبع ةايح ىلع ءاقيإلل ةلشاف ةلواحم نوكت نأ دارأ ىرخأ ةيحان نمو ةلواحملا معت نأ ىدتسلا

 ؟كلذ ققحتي فيكف .. ًايصخش ره دل ةيأبح

 ٠ حلسم ىركسع ميظنت وهو « ىرسلا ميظنتلا ىف ىداع وضع درجم ىدنسلا نمحرلا دبع نكي مل

 ةيسقفنلا ةلاحأب ةمائ ةيارد ىلعو رانلا قالطإ ىف ةريبك ةربخب عتمتي ىذلا هسسؤمو هميعز نأك لب

 ملعي ناكو .. ةماعلا نكامألا ىفو ساتلا طسو رائلا قالطإب عرشي نيح صخشلا اهيلع نوكي ىتلا

 ماحزلا طسو راثلا قالطإب مهي ىذلا صخشلا اذه ىلع ليحتسي هنأ < ثداحلا دعب هتصاخل لاق امك .-

 هبيوصت ىف مكحتلا ىلإ دوعي نكلو : ىلوألا ةقلطلا نم بيوصتلا مكحي نأ ٠ ةبهرلاو فوخلا ةلاح عم

 دنع هباتنت تناك ىعلا ةيهرلاو ددرعلا ةلاح ىلع اهب ىضقي ىعلا ىلوألا ةقلطلا جورخ دعب جمدني امنيح

 . ةيلاتلاإ تاصاصرلا ىف بيوصتلا مكيف .. ىلوألا ةصاصرلا قالطإو برضلل دادعتسالا

 ةليوط ةربش

 لمعلا لاجم ىف ةليوطلا ةريخاب اهكردأ ىعلا ىدتسلا نمحرلا دبع تاعانق ىه كلت تناك

 آب



 قدنفلا ىق هعم تيبيل هراصتأ دحأ قيطللا دبع هرمحم ىلإ لسرأ اذهلو ىركسعلاو ىرسلا

 مدختسملا سلسملا وشح ىف حمص كاشهو ء ثداسلا ىلع 3 ةقباسلا ةئيللا هيف ىضمأ ىذلا

 3 . «شيطت» نأ ىدتسلا نمحرلا ديع اهل ردق ىتلا ىلوألا ةصاصرلا ىف ةدحاو ةيقيقح ةصاصرب

 ةصكحم نوكت نأ اهل ىدنسلا ردق ىتلأ ىهو «كنشقلا» عونلا نم تاصاصرب ةنزخلا ةيقب ةب لمكأ
 . بيوصتلا

 ليزعل ىلوألا ةقلطلا تجرخف ةئاملاب ةئام ةميلس فقوملل ىدنسلا نمحرلا دبع تاريدقت تءاجو

 تاصاصر تناك اهنأ ىئعي ام رثأ يأ اهنم ىأ ثدحت ملف تاصاصرلا ةيقب امأ ؛ ةصنملا نم ابئاج

 رصانلا دبع ىأر ىذلاو . ادبأ كلذك نكت ملو « ةيليثق اهنإ نولوقي ناوخإلا لعج ام كلذو «كئشف»
 ةدحاو ةرذ هوجو قدصي نأ ليحتسي - هيلع صاصرلا قالطإ ةظحل - ةظحللا كلت ىف هعمس ىتح وأ

 سيلو ًالعف توملل ضرعت لجرل ةيئاقلتو ةيوغع هتاملكو هتاريبعت تجرخ دقف ؛ ثدح اميف كشلا نم
 . ارهاظت وأ الاعتفا

 باقعلاو ةميرجلا

 ةرعاشم نع فشك ىذلا ةدوع رداقلا دبع اهءارو نأ رصانلا ديع دقتعا ةيلمعلا ءاهتنأ دعيو

 ناوخإلا نم نيلقععملا نع رصانلا دبع جارفإ نم طقف نيموي دعب هدض ةرهاظم ذاق نيح ههاجت ةيقيقحلا

 طقف هئم برقتي ناك ةدوع نأ رصانلا دبع عور ىف لخد دقف ١ هسفن ةدوع رداقلا دبع بط ىلع ءانب
 وه امثيب ناوخإلا ةماعز لوح ىبيضهلا عم هعارص ىف ةطقن كلذب بسكيل نآاوخإلا نع جارفإلا فدهب
 . دقحلاو رشلا ريغ هل رمضي ال رمألا ةقيقح ىف

 دمحم ئيشلا وهف هلايتغأ ةيلمع ىف ًالعاف اكيرش هيلإ رصانلا دبع نهذ قرصنا ىذلا رخآلا امأ

 ىف هل هربدي امع طقف هفرصي نأ درجمل ةندهلا ةقيثو ىلع هقفاو هنأ رصانلا دبع دقتعإ ىذلا ىلغرف
 . ءاقخلا

 ناوخإلا مادعإب اهماكحأ ةروقلا ةمكحم تردصأ نأ دعب هنإ هتاركذم ىف ىروقابلا خيشلا لوقيو

 ةدايق سلجم نيب كرتشملا سلجملا نم اهيلع قيدصتتلل ماكحألاب ءىجو : رصانلا دبع لعقب نيمهتملا
 ىتلا ماكحألا نإ رصانلا دبع لامج لاق . ماكحألا ىلع قيدصتلاب لوخملا وهو ءارزولا سلجمو ةروثلا

 فيطللا ديع دومحم ىلع الإ .. اهذيفنمل عاد ىأ ىرأ ةلو اهزودلما هرج , اهرثأ تثدحأ دق تردص

 . فيطللا دبع درومحم وهو .. ىقيقحلا لعافلا اذع اه عيمجلا نع وفعلاو طقف

 نإ أم ملأس لامج نإ : فاقوألل ًاريزو هتفصب عامتجالا ارسطاح نمأك دقو ىروقابلا لوسقيو

 لامج فلش فقيل ذاع مث هاسيملا ةرود ىلإ جورخلاب ىهاظت ىتح 2 كلذ لوقي رصاتلا ذيع عمس

 مادعإلاب انأ اهيف مكحأ ةمكحم لصعتي تنأ : هل ًالئاق هسأر ىف سدسملا اعضاو رصاتلا دبع

 ناطيشلا انأ نوكأو مهرظن ىف ةمحرلا كالم تنأ نوكتف مهتعاوفصع تنأ ردصت مث مهيلع
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 5! لتقلا قحعسي ىذلا

 , نآلاو روف مكحلا ليفتت ىلع عقوت كنأ امإ : رصاتلا دبع لامجل هديدهت ىف ملاس لامج ىضمو

 (؛ نآلاو ًاروق كلتقأ نأ امو

 مادعإلا ذيفنت

 درج هنأ ىلع نومهتملا هيف عدوأ ىذلا ىبرحلا نجسلا دئاق روتأ دمحأ عم قفتا دق ملاس لامج ناك
 قفتأ امك . اروف مادعإلا مكح نيمهدملا ىف ذفني ةعاذإلا نم ماكحألا ىلع قيدصتلا ربخ ةعاذإ عامس

 لامج ديدهت تحت ادقعنم عامتجالا ىقبو .. روق ةعاذإلا نم ربخلا ةعاذإ ىلع ملاس حالص هيخأ عم
 دضو رصاتلا دبع لادج فئأ مغر نيمهتملا ىف مادعإلا مكح ليفتت مثو ةعاذإلا نم ربخللا عيذأ ىتح ملاس

 . هنبشر

 :لايتفالا ةيلمع ىف لخد ىأ هل نكي مل ىبيضهلا نأ ةياينلا اهترجأ ىتلا تاقيقحتلا نم نيبت دقو

 لواح ميظتت نع لوألا لوئسملا وهف « ثدح أمع هعيلوئسم ىلخي ال هملع مدع نأ ةمكحملا تأر نكلو
 ارظن ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا ىلإ مانعإلا مكح فيفخت متف ٠ ةيروهمجلا سيئر لايثغأ هدارفأ ضعب

 نيعبسلا لصو دك تقولا كلذ ىف ىبيضهلا ناكو , اهتايثيح ىف ةمكحملا تلاق امك . نسا ربكل

 , اماع
 وهف . ةيرجلا قيقحتل ىورض هدوجو نأو عاض دق - ةميرجلا ةادأ -- سدسملا نأب ناوخإلا لوق امأ

 . سلسم نم تقلطأ اهنأ دبالو « عيمجلا اهعمسو ًالعف تقلطأ دق تاصاصرلا نأل ارظن ؛ ةيهاو ةجح

 ىلتق ىف عورش درجم تسيل ةيلمعلا نأل هب تقلطأ ىذلا سدسملا سيلو صاصرلا قالطإ وه انه مهملاف
 ىذلا ميدقلا صاخلا ىرسلا زاهجلا نم ًادحأ لقتعي مل رصانلا دبع نأ مهملا . طبضي مل وأ طيخ سدسم

 ملعي ناك رصانلا ديع نأل , ىدنسلا نمحرلا دبع ةسائرب ناك ىذلاو انبلا نسح دهع ىف لكشت دق ناك
 ةليوط ةرتف هل هئامتنا نم اهاقتسأ ىعلا ةمدقلا هتفرعم مكحب كلذو ةميلس زاهجلا كلذ ةدعاق نأ

 ثوداح دعب تمت ىعلا تالاقتعالا لك تناكو ؛ ةضماغلاو ةيرسلا هروصأ نع ريفكلا ىلع هعالطاو

 راشتسملل ءالولاب نيدي ناك ىذلاو تعلط فسوي ةيمائرب ديدجلا ىرسلا زاهجلا ءاضعأ نم ةيشنملا

 ىفني ال امزتلم ًايناوخإ هنرك نكلو « اصلخم اصلاخ ايئارخإ ناك نصانلا دبع نأ ديكأت ىلإ دوعأ
 : انمآ ةوق زكرم دجوي نأ ىلع صرحي ناسنإك نأك هنأ

 ةيرصملا ةحاسلاب رصانلا دبع رفظ « هل ةرشابم ةجيتنكو « ةيشنملا ثداح باقعأ ىف هنأ انه مهملاو

 ءاجو ؛ صاخ زارط نم ايمالسإو ًايبرعو اينطو ًاميعز هزكرم ززعتو همعدت ثادحألا تقحالت م ًأدرفنم
 ةئاكم خيسرت ىلع دعاستل ؛ ايسايس ارسعتتم هجورخو ىئالثلا ناودعلا ثادحأو سيوسلا ةانثل هميمأت

 . ايروس عم ةنحولا تعأج ىتح . ايمالسإو ايبرعو ًايلحم رصانلا دبع

 فو



 ىناوخإلا وهاه : لوقي نأ قيقد خرؤم ىأل ىفكي ايروسل هل ةرايز لوأ ىف ثدسح ام لسعلو
 ةديدج ةحامس ىلإ ءاجو ىنارخإلا ضقانتلا نم اهيف ىناع ىتلا ةيرصملا ةحاسلا رداق نأ درجمب ؛ ميدقلا
 رصانلا دبع لصو نأ درجممو . ليلدلاب ايروس ىف ةكرحا فورظ عم لماعتلا ىف هعيئاوخإ هيف تزرب

 شيجلا طابض مه اهل اولمعو ةدحولاب اوبلاط نيذلا نأ ىف صخلتي همامأ فقوملا ناك : ايروس ىلإ
 نولثمم مهو . راطيبلا حالصو ىناروخلا مركأو ىرزبلا فيفع شيجلا ناكرأ سيئر مهسأر ىلعو ىروسلا
 بلاطت ملو ٠ ةرهاقلا ىلإ تأت مل ةدحاو ةوق ادع ام  ةيروسلا ةحاسلا ىلع ةيسايسلا ىوقلا فلعخم

 اهسأر ىلعو نيملسملا ناوخإلا ةرق ىهو . ةضيقن ةوق اهنأ رعشت تناك اهنأل ؛ رصانلا ديع عم ةدحولاب

 . ايروس ىف ماعلا دشرملا ىعابسلا ىقطصم

 تامادعإلا ةكرح باقعأ ىف رصانلا دبع دض اهدعقأو ايروس ماقأ دق ىعابسلا ىفطصم ناكو

 أاهتقو ىعابسلا ناكو . ريهشلا ةيشنملا ثداح دعب رصم نيسلسلا ناوخإلا فوقص ىف اهب ماق ىعلا
 ناكف تقولا كلذ ىف رصانلا دبع دض هلك سلجملا جيهي نأ حاطتساو . ىروسلا باوتلا سلجم وضع
 . رصانلا دبع ةماعز تحت رصم عم ةدحولاب بلاطي الأ ايعيبط

 هئم ديحولا فئاخلا نوكي نأ امكاح ايروس ىلإ رصانلا دبع بهلي امنيح هنأ اضيأ ايعيبط ناك أمك
 دبع لوصو درجمبف . ىرج ام اذهو ؛ نييروسلا ناوخالا ةعامج ةيقب هعمو « ىعابسلا ىقطصم وه
 امك رصاتلا دبعل ةيروسلا ةحاسلا ءالشاو برهلا أوررقو نويروسلا نإوخإلا عمتجا قشمد ىلإ رصانلا

 ريصملا وه اذه ناك دقف .. هيدي ىلع ليكنتلل مهسفنأ اوضرعي ال ىتح . ةيرصملا ةحاسلا هل تلخ

 . بيرقلا دهعلا ىف مهسفنأل هوليخت ىذلا ديحولا

 نكلو . . ة"جبافملا

 لرصول ىلاعلا مويلا ىف ئجوف ؛ توريب ىلإ برهلل ةذعلا دعي هسيب ىف ىعابسلا امئيبو
 ىلع . ةيروسلا تارباخملاب ىناثلا بتكملا سيئر جارسلا ديمحلا دبع لوصوب قشمد ىلإ رصاتلا دبع
 نأك أم جٍرسأبو ناح دق هلجأ نأ ىعابسلا نقيأف . هتيب رصاحت تارايس ةدع نم ةيركسع ةوق سأر

 سيئر -. ىعابسلا ديسلا : ًالئاق هب ئجوف هلباق امنيحو ىعابسلا تيب ىلإ جارسلا دعص
 [ رماعلا كعيبب ةرايزلا ىف كنذأتسي رصانلا دبع لامج ةدحقملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 عمسأ نأ لبق ىفطصم خيش اي : هل لوقيل ىعابسلا ىفطصم خيشلا ةهجاوم ىف رصاتلا دبع سلج
 , 198619 ماع ذنم ناوخإلا عم ىتصق ىنع عمست نأ كديرأ ٠ ابنه كنقرمو ةدحرلا ةلاسم ىف كنار
 كيطعأو نرقلتخم اننأ كلذ ىنعمف اثطخم ىنتيأر اذإف . مهئيبو ىثيب كمكح لبقأ انأو , نآلا ىتحو
 فوقولاب كبلاطأ انأف قحلا ىنعيطعأ اذإ امأ .. كب ىل نأش الو نمآ ناكم ىأ ىلإ بهذتل ةصرفلا
 , تارك نوذ .يعغ
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 فالخللا تاسبالمو قورظ مث ناوخإلا نيبو هئيب ةقالعلا عئاقو ىعابسلا ىلع صقي رصانلا ديع لخأ
 هل لاق هعصق نم ىهعنا امتيحو ٠ هذعب ىرج أمو ةيشنملا ثداح ىلإ الوصو ىبيضهلا نسح عم
 س اياوتلا تصلخ آذإ - أاهذحو ىهف ٠ مالسالل حورلا ةدوصع ىه ىدتع ةيبرعلا ةذحولا نإ « ىقايسلا

 تلضفت دقو كنم سمدلأ ٠ نلعأ امب مزتلم ىننأ كل دكؤأل الملا ىلع اذه نلعأ ىعحو « مالسإلا نيع

 دئاقلا ه وروغو هلأق ام ضيقن ربقلا ىلع لوقعل نيدلا مالص ربق روزنل نألإ كعم جرخأ نأ ىترايزب

 ؛ « نيدلا مالص اي اندع انإ اهو هتاوق عم قشمد لخد نيح ىسنرفلا

 ايروس ىف نيملسملا ناوخالل ماعلا دشرملا ىعابسلا ىفطصم هتبحص ىفو ًالعف رصانلا ذيع بهذ
 ةيفرش ال ةلود قرشلا ىف تماق دقل» هيف لاث ىذلا ريهشلا هباطخ ىقلأ كانهو ٠ نيدلا حالص ريق ىلإ
 بضغتسا دقو 1 «ودعلا ديك درتو .. قيدصلا رزأ دشن ددبت الو نوصت هدهت الو ىمحت ةيبرغ الو

 ناك ىذلا وه هنأ صلخم ىناوخإ لك رعش امئيب . نييعويشلاو نييثعبلا نم الك اذه هلوقب رصانلا دبع
 , ةثادحتي

 نكلو نيملسملا ناوخإلا بطقتسيل كلذ لعف دق رصانلا دبع نإ ضسعبلا لوسقي اسر

 ةسملك اوربتعا نيسيشعبلاو نييعويشلا نأ لوقي اع ىتعيو اداج نأك هنأ ىلع لسيلدسلا
 نأرخألا ةعامجو رصأنلا دبعل ةحاسلا نيلخم ايروس ةرداغم أوررقف ١ مهل ةهجوم ةلاسر نصانلا .دسيع
 ! مهنحو نيملسملا

 رصاتلا ديع عاض اذإ هنأ مهل ادكؤم . اهيف ناوخإلا زوهرب لصتيل رصصم ىلإ ىعابسلا ءاجو
 هب موقي ام لك نأ ةصاخ هل رربم ال رصانلا ذبع عم مهقالخ نأو . ةيمالسإلا ةكرحلا هضرعت نلف

 نأ ؛ اضيأ لوقعملا الو لوبقملا ريغ نم هنأو : اهنع جرخي الو ةيمالسإلا ةعيرشلا راسطإ ىف بصي

 ٠ رصأا دبع دض دحإو فسح ىف نييعويسلاو برسغلاو ةئياهصلا عم نوملسملا ناوخإلا نوكي
 ةدحولل ضيقن ةيبرعلا ةدحولا نأ وأ « مالساإلل ضيقن ةييبرعلا ةيموقلا نأ ةجحب .. ةدحولا دضو
 . ةيمالمإلا

 مهبلاطيو رصانلا دبع لامجل رصانملاو ديؤملا هيأر ةقيقح نييرصملا نارخألل حرشي ىعابسلا ذخأو

 . ماقتلاو ضوهنلا ىلع هصرحو ىمالسإلا ةريمض هيلع هيمي ىذلا فقوملا سفن ذاختاب

 ضرعلا هيف دجو نأ دعب ٠ هتم ىعابسلا ىفطصم بيرقت ىلع اصيرح رصانلا دبع لظ هتيحان نمو
 ىلإ بهذ . ايروسي تاميمألا ةكرح هارجإ ىف رصانلا دبع ركف امتيحو ٠ نييرصم ا ناوخإلا نع
 :؛هيتفتسيو . هيأر علطتسيل ىعابسلا

 ىلع ماق مالسإلاف امهنيب ضقانت ال دنأو + مالسإلا نيع ىه ةيكارتشالا نأب ؛ ىعابسلا هاعفأف

 هباتك ىعابسلا عطو دقو . مالسإلاو ةيكارتشالا نم لك ىف ةدعأقلا وه ىللا ىعامتجالا لدعتا

 ىف ثرج ىتلا ميمأتلا تارارق ىف رصانلا دبعل دبؤملا هيأر هب دكؤيل «مالسإلا ىف ةيكارتشالا» ريهشلا
 . ايروسو رصم نم لك

20 



 ةيكرتستا نوفسميو ةيكارتشالا تارارقلا نومجاهي رصم ىف ناوخإلا هيف ناك ىذلا تقولا ىف

 «ىعارزلا حالصإلا نيتارق قباسلا ىف اومجاه امك ؛ مالسإلا ىلع جورخلاو داطإلاو رفكلاب رصاتلا ديع

 نردكؤي ةضراعملا هذهب اوناكو . لطابلاب اهلكأو ساتلا لاومأ ىلع انارنع ىبيضهلا اهربتعا نيح
 لك ىف رصاتلا دبع لامج عم ايروس ىف نوملسملا ناوخإلا ناك». نييعاطقإلا ةقبطل لماكلا مهزايحتنا
 . «ةيمالسإ ةيكارتشا تارطخل نم هذهتإ ام
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 ىلع بلطق بالقنا

 همامضتاو ةروثلا

 ةوارض رشكألا : تاقلخلا عيصج نيب نم تناك اهنكلو

 عم هعارص نم ىهتني نأ رصاتلا دبعل داك امق .. ةيوعدو

 . بطق ديس هل رهظ ىتح ؛ ىبيضِهْلا نسح

 اذ



 «فطخملا»و ةسايس راطإ ىف - مهسأر ىلعو لب - نارخإلا فوفص ىف بطق ديس روهظ ءاج دقو
 ناوخإلا نم ددع «فاطعخا» ىف رصأنلا دبع حجن نأ دعيف « رخآلا دض امهنم لك نايئاجلا اهعبتا ىعلا

 ىف مهروذب نأوشإلا حن , مهريغو ىتسح ديحأو لماك زيزعلا ديعو ىررقابلا خيشلا لثم ء هفص ىلإ

 . لوألا اهرظنمو ةروثلا ركفم ناك نأ دعب مهركفم نوكيل رصانلا دبع فوغص نم بطق ديس فاطتخا
 ةروثلا نم بطق ديسو نإونع تحت ثءاج ىعلا ؛ ةقلخلا كلت ليصافت ىلاقعلا شادرمدلا ىوريو

 . ةروثلا عم بطق ديس تايادب اهسفن ىه ىعلا ىلوألا اهتابادب اعبتتم .. «ةداضملا ةروثلا ىلإ

 وهو « نيملسم ا ناوخإلا باطقأ نم «ابطق» سائلا هفرعي نأ لبق ًاروهشم ًابيدأ بطق ديس ناك
 موحرملا عم ركبم ضقانت ىف كلذ هعقوأ دقو . هسفنب هدادتعاو ةديدشلا ةيسجرئلاب فصتي ناك بيدأك

 ناك امهيلك نأ اهلوأ ةريثك تافص ىف دعم هباشعي هنأ بطق ديس ىف ىأر ىذلا ٠ انبلا نسح خيشلا
 أدي هنأ ىف هليج ءانبأ نع درفني ناك انبلا نسح خيشلا نكلو ٠ مولعلا راد ةيلك جيرخ ىأ «ًايمعرد»
 قيرف نم ناك دقف بطق ديس امأ . لاجرلا ةعاتصو راكفألا ةعانص ىلع موقي ىذلا هحرص ىنبي

 وه هسفنب هدادتعأ ناك ميرو ؛ ةباتكو ةءارق قرولا نم هأنب ملاع ىف شيعي ناك هنأ ىأ «نيقارولاو
 :رصيلاو عمسلا اله «ىمهردلاو هليمز ىأر املق . عقاولا عمو سائلا عم لماعتلا ىشاحتي هلعج ىذلا
 تتكو هيلع دهاش انأ لب « ليلحتلا ليبق نم لوقأ الو , هدسحيو كلذ هيلع تقم ناك ؛ ةرهشر ًافيص
 . هيدصأر لوأ

 ناكو . طويسأ ةظفاحم زكارم دحأل ةعباتلا ىشوم ةيرق نم وهو ىتجوز لاخ بطق ديس ناك دقف

 فوغص ىف نيطرخدم ا دحأو انبلا نسح حابتأ نم ىتجوز قيقشو ٠ هتقيقش نبأ ىسوم دمحم دمحأ
 ةذع هعمو ىناوخإلا ههقيقش نبا عم ىقتلاو هتيرق ىلإ ءاج اذإ بطق ديس ناكو . نيملسملا ناوخإلا

 هتعمس تارم لا ضعب :ىفو . مهمامأ ائبلا نسح بايس نم رثكي ناك « انيلا نسح حابتأ هقافر نع ريبك
 [؟ «نيشاشخلا ةعامجو حابصلا نسح كب لعف !ذامو اذه هتخا نبأ لأسي

 «نيشاشحلا» ةعامجو ٠ نيملسملا نآرخالا ةعامج نيب تاتراقم دقعي ام ًاريثك بطق ديس ناك

 نم تقولا كلذ ىف -- ىري بطق ديس ناك ىذلاو . «حابصلا نسحو»و مهسعزتي ناك نيذلا ةريهشلا
 نيح هتخأ نبا ناكف . نيملسملا ناوشإلا ميعز انبلا نسح نيبو هنيب اريبك اهبش - تاينيعبرألا طساوأ
 ىهتني نكي مل ؛ هعم فقينع راجش ىف لخدي ٠ اهميعزو هتعامج نع كلذ لوقي بطق ديس هلاخ عمسي
 . هئاهنإل انلخدعب الإ

 ! ةيكارتشالا بطق

 رفأس ىتح ٠ انبلا نسح مهميعزو نيملسم لا ناوطإلا ةعامج ديدشلا هئادع ىلع بطق ديس لظ دقو

 نم داع نيحو . نيسح هدط تقرلا كلذ ىف اهسأر ىلع نأكو ؛فراعملا ةرازو نم اءوعيم اكيرمأ ىلإ

 حبصأف اكيرمأ ىف اهاضمأ ىتلا ةرثفلا لالخ لوحت دق ناك هتكلو . فراعم ا ةرازول اراشتسم نيع كانه
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 . ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيكارتشالل ديبأتلا ديدش  ىلامسأرلا عمعجملاو ةيلامسأرلل ءادعلا ديدش

 لي . اهيلإ رقاسي نأ لبق لعفي ناك امك دقنلاو بدألا ىف بتكيل ال اكيرمأ نم بطق ديس داع
 ناوئعب ءاج ىذلا هباتك بعكف . ةيمالسإ تاداهمجاب اهيف هتاباتك ًامعطم ةيكارتشالا ىف بسكيل داع

 ديس بثك ام رطخأ نم وهو «ةيلامسأرلاو ءالسإلا ةكرعم» باتك مث « مالسإلا ىف ةيعامتجالا ةلادعلاو

 نيب قالت ىأ ادعبتسم ٠ ةيعويشلاو مالسإلا نيب افلح باتكلا اذه ىف دقعي وهف ٠ قالطإلا ىلع بطق
 نع مالكلا ىف اهسفن تمحقأ لدعلا نع ثحبلل داهتجا ةيعويشلا نإ لرقيو « ةيلامسأرلاو مالسإلا
 ىهماصستجالاو ىداصمقالا لدعلا ىلإ تلصو اهنكلو . ىضتقم ريغب نيدلا تداعو . رربم ريغب نيدلا
 ركف نع تلخت ول ةيعويشلا نأ ارسغم بطق ديس فاضأو ٠ نيدلا فادهأ , مهأو ؛ دحأ وه ىذلا
 ىف مالسإلا عم تقتلال ؛ ىداصتقالا ركفلا اهبلطتي الو بهذملا تارورض نم تسيل ىه ىتلا هاهإلا
 . ةيعامتجالا ةلانعلا

 وعديو مكارتلاو زتكلا دراطي هتايآ مظعم ىف نآرقلا نإف - بطق ديس ىأر ىف - ةيلامسأرلا امأ
 . «مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال ىكل» لايجألا نيب لاومألا لوادت ىلإ

 ىف « هير راوج ىلإ لقعتا دق انبلا نسح ناك . مالسإلاب ةيكأرتشالا ميعطت ىف بطق ديس أدب نيح
 ناوخإلا هركتي ناك ىذلاو ناوخإلا سأر ىلع حبصأ ىذلا ىبيضهلا نسح أدبو « تاينيسمشا لئاوأ

 آبأو اميعز ءالولاب هل نوئيدي هدج نارخإ نع اثحب هسقن ىتضي هلعج امم هل راصنأ نع ثحببي ىمادقلا
 ىذلا قيسلا لطف مهل سيل اثيدح ةعامجلل نومضني نيذلا ءاضعألا نأ ىبيضهلا ىأر دقو ةعامجلل

 ىبيضيلا حار اذهلو ٠ هل مهتالو نييو هئيب لوحيف ٠ هسفن ىبيضهلا ىلع ىمادقلا ناوخالا هب زيمتي

 بطق ديس ىف ةدوشتم لا هتلاض ىبيضهلا نسح دجو دقو . مهيلع وه زيمتي ددج ءاضعأ نع هل ثحبي
 بطق ديس نكلو . ةيمالسإلا ةيكارتشالل هارعد مهتوهعسا دق ناوخإلا بابش نم نيريثكلا نأ ةصاخ
 نأ ضفر دقف , ايكارتشا هبارتقأ ىف ناك ٠ :ئجافملاو بيرغلا هلوحت دعب ناوشإلا نم اريثك برتقا ىذلا

 «ةيكارتشالا» ةلجم ىف ةباعكلا ًالضفم نيملسملا ناوخإلا لاح ناسل «ةوعدلا» ةلجم ىف بتكي

 ناوكوا بطقو ةروثلا بطق

 ىف هث ابئات هراتخا ىذلا كان 142 1 د 2 فيس دجو , ةروغلا تماق انو

 بارحألا عيمج لحب اهرارق تردصأ نأ دعب ةروقلا هميقت ىسايس ميظنت لوأ ىهو «ريرحتلا ةثيهد
 . ةيسايسلا

 اريثركس ريتخاو ةلحنم لا ةيسايسلا بازحألا نع ًاليدب نوكتل ريرحتلا ةئيه رصانلا دبع لامج لكش
 لوأ ىهو «ةيروهمجلا» ةديرج ىلإ هومي ىذلاو . ادعاسم ًاماع اريتركس بطق ديس راتخإو اهل اماع

 رصاتلا ديع لامج مساي اهرادصإب صيشرعلا ناكو ؛ اهلاح ناسل نوكشل ويلري ةروث اهثشنت ةديرج
 « ىلوألا اهتاحفص ردصتت ىعلا ةيسيئرلا تالاقملا ىغ اهي بطق ديس تالأقتم نأ دجيس . ايصخش

 1ك



 ةئيسلا عاضوألل اجالع اهتذشتا ىعلا ةيروثلا تارارقلاو ةروثلا ةرورض نع بطق ديس اهيف ربع دقو

 . رسصفم ىف
 نذملا ىف ةيبالطلا تاممجتلا ىلإ رصانلا ديع لامج لوسر وه بطق ديس ناك كلذ نم رثكأو

 مهيلإ بهذق ٠ ةيطارقمدلاب نيبلاطم تاعماجلا بالط رهاظت نيح : ةروثلل ىلرألا تاياديلا ىف ةيعماجلا

 هثيذح ضرعم ىف بطق ديس ناكو . ةيسايسلا عاضوألا مهل حرشيل رصانلا دبع نم ًانفوم بطق ديس

 دي قالطإب الإ ةمخضتمو ةنمزم تالكشم نم هنم ىناعت ام رصمل جرخم ال هنأ ىري عاضرألا كلت نع

 . ًاراهتم هتملست ىلا تيبلأ بيترتل ةروثلا

 , نيملسم ا نآوخإلا ةعامجو ىبيضهلا امجاهم رصانلا دبع لامج فقوم نع عفاذي بطق ديم ناكو

 ةمألا فادهأ نأ ىري ناكف . ميرجتلاو ميثأتلا ةجرد ىلإ اهيلعو هيلع هموجه ىف بطق ديس لصو دقو
 . نطابلا ىعمجلا اهلقعو ةمألا ريمض ىف تمكحتسا فادهأ اهنأل ةيطارقمدلا لمحعت ال اهيلع قفتملا

 مامأ بابلا مفي ىذلا ره اهقيقحت نإ لب اهقيقحتل ةيطارتمد ىلإ جاتحت ال فادعألا كلت نإف كلذلو

 , ريرحتلاو عينصتلاو ىعارزلا حالصإلاو ةيهألا وحمو ءالجلا قيقحعل اطرش تسيل ىتلا ةيطارقعدلا
 قيقحتل ىساسألا طرشلا وه ةيئامسأرلاو عاطقإلا نه ريرحتلاو زيلجنإلا جورخو ءالجلا نكلو
 . ةيطارقيدلا

 ةيبالط - ريهامجلا طاسوأ ىف اهقاوبأو اهيركفم دحأ وأ ةروثلا ركفم وه بطق ديس لظ (ذكه
 فطعتملا ءاج ىتح . هتماعزب نامالا ىرقو رصانلا دبع لامجل ءالولا ديدش ناكو - نيحالفو ةيلامعو

 . اهل - ءادعلا ديدش - داعم ىلإ اهميعزو ةروعلل رصانم نم بطق ديس لوح يذلا

 ؟ لوحت اذا

 ىوهتست ةيمالسإ تاباتك نم هل امم بطق ديس باطقتسال مهتالواحم ىف نولازي ال ناوخإلا ناك
 رصاتلا ديع هلامجو ةروثلل هئالو ىلع هسفن بطق ديس ناك امنيب ٠ ناوخإلا بابش نم ةريبك ادادعأ
 . اهي ىدأني ىتلا هئارآل اقيقحت اهيف ىري

 دمحم ةسائرب ةذيدج ةرازو ليكشت ررقت - ةروثلا اهتثكش ةرازو لوأ -- رهام ىلع ةرازو ةلاقإ دعبو
 ةديدجلا ةرازولا ىف فراعملل ًاريزو ةئييعت رمأ ىف بطق ديس هقيدص رصانلا ديع لامج حتافف ٠ ببيت
 ىف مهعم ثدحتي هفراعمو هلهأو هئاقدصأ ىلإ بطق ديس ءاجو . اهليكشتل تارواشملا ىرجت ىعلا

 . روأشت هرجم سيئو رصاتلا دبع لامج نم ًانعو هربتعا ىللا ؛ رمألا اذه

 رذتعيل بطق ديس ىلإ رصانلا دبع لامج ءاج , ةذيدجلا ةرازولل ىئاهنلا ليكشتلا نالعإ لبق نكلو
 ةدايق سلجم رضع - نيسح نيدلا لامك نأ ةجحب اهي «هدعو» دق ناك ىتلا فراعملا ةرازو نع هل
 ةرازو بطق ديس ىلع رصانلا دبع لامج ضرعو . هسفنب ةرازولا هذه ىلرت ىلع أرصع ناك -- ةروشلا
 . عيمجلا نم أهي قحأ هنأ بطق ديس ىري نأك ىتلا . فراعملا ةرازو نم الذي لاغشألا



 ىلاغلا نمثلا

 «لقعلاو هنأ ىلع رصانلا دبع لامج عم لماعتي ناكف ٠ هسفنب دادتعالا ديدش بطق ديس ناك امو

 ! دسجلا هجوي نأ لقعلا ىلع بجي لب , دقعلا هجوي نأ دسجلا نم لبقي الف «دسجلا» رصانلا دبعو
 ىتلا فراعملا ةرازو ىف هملح عايض نع الوئسم رصانلا دبع ريتعاو ؟ديدش ايضغ بطق ديس بضغ
 نيسح وهر هئاقدصأ دحأل بتكو .. اهل ةياعدلاو ةروشلل هدييأت ىلع هل ةأفاكم اهب هنييعت رظعني ناك

 ىلع اورثكتسا ركسعلا نإ»و هل لوقي طويسأب ةيدادعإلا «ىشومو ةسردم رظان ىسمارتلا حاعفلا دبع

 . «ايلاغ ىب مهتناهنسا نمث نوعفدي مهلعجأس هللاو .. فراعم ا ةرازو بطق ديس

 نم برتقي لخأو لي « ريرحتلا ةئيه ىف قباسلا هطاشن ىلإ دعي ملو ٠ كلذ دعب بطق ديس ىوزنا
 ماع ريمفون ىفو . هديدقو هدقي ةروثلا ناضحأ ىف وهو ىتح هتلزاغم نع ارفكي مل نيذلا ناوخإلا

 نسح تيب - مهئم اذحاو تنكو -- ىرسلا ميظنعلا ءاضعأ نم ناوشإلا بابش ةعامج تمحتقا 489
 ةلاقإ ىلع ىدنسلا نمحرلا دبع مهميعز عم هودقع ىذلا قاغتالل اذيفئت ةلاقتسالاب هربلاطيل ىبيضولا
 مهتا دقف ١ ةلاقتسالا ىلع ىبيضهلا نم لوصحلا ىف بابشلا ءالؤه لشف دقو امأو . ىبيضهلا

 ريرحت سيئر ىوامشع حلاص نأكو ؛ هيلع «ةرماؤملاو هذه ريبذتي ناوخإلا تادايق نم ًاددع يبيضهلا
 ررقف . هيلع رمآتلا ةيلوثسِف ىبيضهلا مهنادأ نم اذحاو نيملسملا ناوشإلا لاح ناسل ةوعدلا ةديرج

 . اهلك ناوخإلا ةعامج نمو لب « ةوعدلا ةديرج نم ىلازغلا دمحمو ىوامشع علاص لصف ىبيضهلا

 ىوأمشع ررق . ةرعدلا ةديرجل ةصخرلا بحاص ناكو -- ناوخالا نع ىوامشع حلاص لصفنا نيحو
 ريغ ىرخأ ةديرج رادصإ ىف ىبيضهلا ركف لثلنع ٠ ىبيضهلا ىلع موجهلل اهرخسو ةديرجلاب لاصفنالا
 - لازي الو - ةديدج ةديرج رادصإل صيخرتلا طورش نم ناكو ٠ هموصخ ىلإ تلقتنا ىتلا «ةرعدلا»

 . همسأب صيخرتلا رئصي ىذلا ريرحتلا سيئر مسا ديدحت
 - هسفن رصأنلا دبع لامج وه تقولا كلذ ىف ناك ىذلا -- ةيلخادلا ريزو ىلإ بلطب ىبيضهلا مدقت

 بطق ذيس وهو ريرحتلا سيئر مسا اددحم «نوملسملا ناوخإلا» مساب ةديدج ةديرج جارختساب مل حرصيل

 بلط هنأ ملع نأ هرجمب . ًاروف هعقو رصانلا دبع لامجل صيخرتلا بلطي ريتركسلا مدقت نيح !( ميهاربإ
 اهب عقوي رصاتلا دبع ىأر ىعلا ةعرسلا نم ريتركسلا شهدناف ٠ ةديدج ةديرج رادصإب ناوخإلا نم
 ناك ايأ : رصانلا دبع لاقف ؟ ريرحتلا سيئر وه نم ملعت له : هلاؤس ىلع هلمح امم ؛ صيشرتلا بلط

 ؛! بطق ديس هنإ : هل ريتركسلا لاقف ؛ ريرحتلا سيئر .

 نم بلطو ٠ صيخرتلا بلط ىلع ريرحتلا سيئر مسا أرق ذق نكي مل ىذلا رصانلا ديع فقوت انه
 ىلع همسا عضو دق ىييضهلا نوكي امبرف ؛ هسفنب هنم دكأتيل بطق ديس هل ىعدتسي نأ هريتركس
 :رصأتلا دبع هلأس ؛ بطق ديس هءاج نيحو . رصانلا دبع نيبو هنيب عقوي وأ « هطرويل هملع نود بلطلا
 خأ اي : لاؤسلا سفن رصانلا دبع لامج اهيف دلأس ةقباس ةعقاو كانه تناكو ؟ نارشإلا نع تنأ له

 . ناوخإلاب هل ةقالع ةيأ بطق ديس ىفنف ؟ ناوخإلا نم تنأ له ديس
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 دمحم ةسائرب ةروقلا ةدايق سلجم ناكو . ةيسايسلا بازحألا لح نوتاق ردص . 1989 فيص ىغف

 . ايسايس ايزح مهرابتعاب نيملسملا ناوخإلا بازحألا لح رارق لمشي نأ ىلع هتثيه لماكب ارسم بيجت

 . نارخإلا ىلع لم ا رارق قبطني نأ ضقر ىذلا ًاعيمج مهتيب نم ديحولا وه رصاتلا ديع لامج ناكو
 ةينيد ةعامج نيملسملا ناوخإلا نأ مويلا كل' ىف سلجملا مامأ هادبأ ىذلا هريربت ىف رصانلا دبع لاقو

 ىلإ ةروثلا ةدايق سلجم مسقناأف . ىسايسلا بزحلا فصو اهيلع قبطني الو داشرإلاو ظعولاب لغعشت

 لداععلا ةلكشم هي لحي ىأرب رصانلا دبع مدقت انهو . هل ضراعمو ىأرلل ديؤم نيب نييواستم نيمسق

 انرارق ىف سنأتسن.نأ دب الو نويركسع انثإ رصاتلا دبع لاقو .. سلجم ا ءاضعأ نيب ماسسقتالا ىف

 دعاسملا ريتركسلا بطق دبس ىف مكيأر امف . ىرصملا ىسايسلا عراشلاب نيلصتملا نييئدملا دحأ ىأرب

 لح رارق ىف هيأر لوقيل سلجملا عامتجا بطق ديس روضح ىلع سلجملا ءاضعأ قفاو ٠ ريرحتلا ةثيهل
 . ًايسايس ايزح مهرابتعاب نيملسملا ناوخإلا

 ىف تاهبجلا لك ىف براحت الأ ىلع ةروقلا نم اصرح نيملسملا ناوخإلا لح عم سيل دنأ ديس لاق
 ىف مهب براحتل مهيلإ ةجاح ىف ىه تقو ىف اهيديؤمو اهراصتأ نم نيريفكلا رسخعتف . ةدحاو ةظح

 بازحألا لح رارق ءارو نمكت ىتلا تاررسملا نإ - بطق ديس لاق امك - مث « ىرخألا تاهبجلا

 ملو « ةروشلا مايق لبق ةطلسلا ىف اوكراشي مل ناوخإلاف . نيملسملا نارخالا ىف رفاوتت ال ةيسايسلا

 ىذلا «رييغتلا» راصنأ نم اوتاك مهنأ امك ء ةرتفلا كلت بازحأ اهب تفرع ىذلا هاسفلاب اوفرعي

 . اهيضراعمو ةروثلا راصتأ نيب قيرفتلا بجرتسي ام . اهث اراعش ةروثلا هتلشتإا

 دبع لامج هركش ٠ ةروثلا ةدايق سلجم عامعجا ىف وحنلا اذه ىلع هيأر بطق ديس نلعأ نأ دعبو

 ناوخإلاب هل ةلص ةيأ بطق ديس ىفنف ؟ نيملسملا ناوخإلا نم تنأ له : ديس خأ اي : هلأس مث رصانلا
 نيملسملا ناوخالل ةديرج رادصال صيخرتلا بلط ىبيضهلا نسح مدق نيحو . مهل ضراعم هنأ دكأو لب

 تنأ له : ديس نأ اي : لاؤسلا سفن هيلع رركيل رصاتلا ديع لامج هاعدتسا , بطق ديس ريرحت ةسائرب
 5 نيملسملا نوخألا نه

 تاباسح ةيفصت

 ناوخإلا ىف نكي مل هنأ ىتعم . ةدحاو ةباجإ ؛ ثيذحلاو ميدقلا نيلاؤسلا نع بطق ديس باجأ دقو
 مشنأ دق نآلا هنكلو : ريرحتلا ةثيه عامتجا ىف ةره لوأ لاؤسلا اذه رصانلا دبع هلأس نيح نيملسملا

 ةيفصتو كلذ نوككي الأ وجرأ نكلو ءاشت نمل مطنت نأ ىف رح تنأ : رصانلا دبع لامج هل لاق . مهيلإ

 114 تاباأسح

 ىلع رصانلا ديع لامج هقفاو نأ دعي نيملسملا ناوخإلا ةديرج ريرحعل سيئر لمعلاب بطق ديس أدب
 اركقيم ٠ رصاتلا دبع لامجو ةروشلا ىنع هموجه بطق أدب ةديرجلل لوألا ددعلا ذتمو , اهرادصإ

 نكن



 . ةديدجلا ةلحرملا ىلع هدارأ ىذلا . هموجه اهتمحيل ةيريتاكيراكلا «ىدنتفأ نافرق» ةيصخش
 رصأنلا ذيع ةقالع عطقنت مل . اهلامعأو ةروثلا مجاهت ىتلا ةيريتاكيراكلا ةيصخشلا كلت مغرو

 دلبلا ىف ىوق اورتكيب « نينافرقلا» ديس أ اي هيأ : رصانلا ديع هلأس تارملا ىدحإ ىفو ٠ بطق ديسب
 اوقبت مكنم «نافرق» دح شيغم نأ نيركاف متنك اذإ : الئاق بطك ديس هيلع ةريك» ! لود نيمويلا

 1! مكسفنأ اوطلاغتب

 ثرشن « ةرهأتلا ةعماج قوقحلا ةيلكب ىتعفد لوأ تنكو . 4 ماع ةعماجلا نم تجرخت نيحو

 ةيلكلاب أديعم ىتيعت مدع ىف ابيس كلذ ناكف . ىلوألا اهعحفص ىف ىل ةثنهت عم ربخلا ناوخإلا ةديرج
 ! تقولا كلذ ىف بطق ديس نم ىبرقل هعفدأ نمث لوأ كلذ ناكو . ةباينلاب وأ

 ! نيجسلا بطقلا

 عنملاب دحأ اهل ضرعتي ملو ةروثلاو رصانلا دبع ىلع اهموجه ىف نيملسملا ناوخإلا ةديرج تلظ دقو
 ناوخإلا تادايق نم مهيلع ضبق نم عم بطق ديس ىلع ضبقف : ةيشنملا ثداح عقو ىتح ةرداصملا وأ
 ميظنت ىف كارتشالا ةمهتب اماع رشع ةسمخ ةدمل هيلع مكحلا متو , ةمكاحملا ىلإ مدقو تقولا كلذ ىف
 . ةحلسملا ةوقلاب مكحلا ماظن بلق فدهتسي

 ةلماعم هتلماعب ايصخش رصانلا دبع لامج نم تاميلعت كائه تناكو ٠ نجسلا بطق ديس لخو
 اهاضمأ ىتلا ةرمفلا لالخ هتافلؤم مظعم بتكف هتاباتكو هئاءارق ةلصاوم نم نك هنأ ىتح : ةنسح

 . ةديدج ةعبط نه رثكأ ىف «نآرقلا لالظ» جرخف « اهلوادتو هبتك عبطي دل حمسو ٠ نجسلا ىف
 ىأرلا ناكو ٠ نييرصملا نيفقفملا طاسوأ ىف هلوح تاشكانملا تراد «قاشيملا» رادصإ باقعأ ىفو

 قاقيملا نع تاباتكلا ترثكف . راسيلاو ةيسكراملا وحن هجتي تاريسفعلاو تاشقانملا كلت ىلع بلاغلا
 ركف نيحو ٠ رصاتلا دبع هيف هاري ناك ام فالخ ىلع كلذ ناكو . ةيعويشلا نم اداهتجا نأك رل امك

 ديس ريغ هةمامأ دجي مل : هل هتورقحي نييسكراملا دجو ىذلا قزأملا اذه نم جورخلا ىف رصانلا دبع

 . هل رصانلا دبع مهف عم قغتي ايمالسإ امهف قاثيملا مهفي نأ ىلع رداقلا ديحولا ركفملا وهف ءبطق
 نإ : هل لاقو . هتيب ىف هلبقتسا نجسمللا نم هجورخ روفو بطق ديس نع جارفإلا رصاتلا دبع ررق

 ةروثلا نأب ملعأ تنأو . ةروثلا «ةسكرمل» قيرطلا مهل عمف قاشيملا نأ اوركعفا نييسكراملا ةعامجلا
 اذه فاقيإل ةيسكراملا ةهجاوم ىف : مالسإلا نع بتكت نأ كديرأ انأو . نوكت نلو ةيسكرام تسيل

 دبع هل لاقف ؟ هارأ ام بتكأل كتينابز ىنكر تيس لهو : بطق ديس هلأس انهو . هدح دنع ىسكراملا دملا

 . كب مهل نأش الو مهب كل نأش الو بتكأ : رصاثلا

 ىف ملاعم» : قالطإلا ىلع هبتك رطخأ بتكيل رصانلا دبعل هعلباقم نم بطق ديس جرخ العفو

 «وتسفنام» وأ . نآلا ةحاسلا هدهشت ىذلا فرطتملا ركفلا ىف ساسألا نوكي داكي ىذلا «قيرطلا

 ! باهرإلا
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 عبطو .. ةريفكتو عمتجم لا عم ةلصافملا ىلإ وعدل ةرتفلا هذه ىف بطق ديس تاباتك تءاج دقو

 « اهرادصإ نم تاعاس دعب اهتم لك دفنت تناك ؛ ةديدج ةعبط نم رثكأ «قيرطلا ىف ملاعم» باتك

 ةروطخلاب هيف هفصي باتكلا نع ًاريرقت ةرتفلا كلث ىف ةماعلا ثحابملا سيئر ةفيلش نزيلا فيس بتكو
 نم باتكلا عنم ثحايملا لاجر نم هيق بئطي ىذلاو رصاتلا دبع لامج ىلإ ريرقتلا عقرو . عمتجملا ىلع
 عطق دق ناك هنأل , هل ضرعتلا وأ باتكلا عنم ضفر رصاتلا دبع نكلو : هتروطخل لوادعلاو عبطلا

 . ءاشي ام بتكي ارح هكرعي نأو هتاباتكل ضرعتلاب دحأل حمسي الأ بطق ديسل ادهع
 , اهئارو نم منغي مل هنأ الإ اهدعيو ةروشلا لبق بطق ديس اهعضو ىتلا ةريثكلا بتكلا مغرو

 نم هتكسم ريف « نجسلا نم هجورخ دعب هفلأ ىذلا «قيرطلا ىف ملاعم» باتك نم همنق ام ايدام

 ٠ عمتجملا ىف هجامدنا ىلع احيحص ًارشؤم كلذ ربتعأو . ناولح ئف ةرخاقف اليق ىلإ ةعضاوتم ةقش
 . ةيمادلا 1558 ثادحأ تناك ىتح .. هيف عاضوألا عم هماجسنإو

 ه ف رف

 نإ



 رص زا رياوسطل

 تارارسق مظعأ

 ةيمالسإلا رصان

 ةروتاف ًاسئاد عفدي نأ رصانلا دبع لاسج ىلع.(

 ناوخإلا ناكو ٠ نيملسم ا ناوخالل ميدقلا هئالو
 سانلا رثكأ مه - مهريش دحأ الو مهسفنأ نوملسم ا
 مالسإلا ىلإ تم اه لكم امأ رصانلا دبع فعضل ًالالغتسا
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 راجشلا ناك .. مهل هعفدي ام دعم دجي مل اذإ ىتح لوأي ًالوأ «ريتارقلا» عقدب هنويلاطي أوحارف

 ١ لاتتقالاو مادصلا مث نحاشعلاو

 مهاره بساتت ىتلا تاريسفتلاو مورشلا هل نوعدقي نويسكرأملا مار «قاشيم لاو هرادصإ دعيف

 ىف هعضي - مص ول -- ماهتأ وهو « سكرمتلاب» هل ناوخإلا ماهتا نم رصانلا دبع فاش . مهلوسمو

 هقيدص ريغ ١ هيف هسفن دجو ىللا قزأملا اذه نم هذقني نم همامأ دجي ملو .. نيدترملاو رافكلا ةناخ
 نع بتكي نأ هنم بلطو ٠ ةمزألا ةقيقحي هحراصيل هتيب ىف هلبقتساو هنه جرفأف ٠ بطق ديس ميدقلا
 ةيلاخ همامأ ةحاسلا دجو ىذلا ىسكراملا دملا اذهل ادح اعضاو .. قاثيملل ىمالسإلا ريسفتلاو مالسإلا

 . ىرشتسأف

 نأ نم الدب وه ءهقاثيم» بتكي نأ ىأر . هسفنب ًادقعم ايسجرن ناك ىللا بطق ديس نكلو
 ملاعم» عضوف .. اهقاثيمو ةروثلا مالسإ نم الدب وه همالسإ نعو ٠ رصأتلا دبع قاثيم نع ثدحتي
 ىلع ملاعمو ناك ىذلا رصاتلا دبع قاثيم نم "الدب فرطعلاو باهرإلا قاثيم حبصأ ىذلا «قيرطلا يف

 . هلروصف دحأ ناونع «قيرطلا

 ةهجاوم ىف هسفن عضو لب ١ رصانلا دبع ةهجاوم ىف هسقن عضي نأ بطق ديس أشي مل ادكهو

 مقعني ةليسو نم همامأ دجي ملف .. رصانلا دبع عم هليلكو هلكب عمتجملا اذه ىأر نأ دعب ؛ هلك عمتجملا
 ايعاد .. رفكلاي هيمرو ةيلهاجلاب هماهتا ريغ رصانلا دبع ءارو ريسي هأر ىذلا عمتجملا اذه نم اهب

 جورخلاو . ةيدسجو ةيحورو ةيلقع ةرجه .. هنه ةرجهلاو هتمصاخمو عمتجملا اذه بنجت ىلإ دعابتأ
 ! ىلهاج رفاك عمتجمل نيملسملا لاتق هتثتاقمو هيلع

 فكيو ٠ هيئذأ مصيو هيئيع ضمغي حار ىذلا رصانلا دبع دهع ىف «يطق ديسو ديعك كلذ لك
 ( ةيعويشلاو باهرإلاو ةيروتاتكيدلاب هماهتا نم افوش ةيضيرحعلا تاياتكلا كلت نع هيدي

 ةيطارقمدلاو باهرإلا

 ريمدتو فسنل ططخي ذشأ ايباهرإ اميظنت هتوعدو بطق ديس تاباتك ثزرفأ رمألا ةياهن ىفو
 نم فونلا نأ نقيأ نأ دعي .. ًامساح لخدتلاب ابلاطم هسفن رصاتلا دبع دجوف ٠ ىرصملا عمتجملا

 رذن ىذلا عمتجملا ضيوقتل باهرإ رشكأ هموصخ لعج دق . ةيطارقيدلاب ىهاظتلاو باهرإلاب هماهتأ
 . لضفألا ىلإ هرييغتل هسفن

 ديس ةماعزب .. هموصخو رصانلا ديع نيب ثدح ام ليصافت انل ىلاقعلا شادرمدلا راشتسُما ىوريو

 : لوقيف . بطق

 ديع هل اهتمضي ةيرحب لوقلاو ةباتكلاو كرحتلا أدب , بطق ديس نع رصانلا دبع جرفأ نأ دعب

 ءاضخأ نم هفرعي ال نمو هفرعي نم لك لياقيل اهتنمو رصم ىرقب لوجتلا ىف أدبف ؛ اييصخش رصانلا
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 تلق امك كنأ ةصاخ « كلذ ءارو نم فدهلا نع هتئأسف , نيملسملا ناوخإلا عيمجت ةهاعإ ةرورض لوح
 ثدحنتو.٠ ءاشت امك رشنتو ٠ ءاشت ام بتكتف . قباس دهع ىأ ىف اهي معنت مل ةيرحب معتت هل
 ردقلا اذه لثم كل نمضي ىذلا نمو ؟ نارخإلا عيمجت ةداعإ !ذاملق .. ديرت اميف ديرت نع عم لصتتو

 ؟ ناونسإلا ةفاكو تنأ نآلا هب معنت ىذلا ةيرخلا نم

 لاقتعالا

 ءاتللا نورضحي أوناك نيذلا نم ريثك ىعم اهيف فقو ةيمالك ةكرعم ىف هعم تكبتشا ىنثأ ركذأو
 1رياسم ىنققاوت نأ نم . نآلا ىتضراعت كعمسأ نأ ىل ريخ : الئاق ىعم هتكرعم بطت ديس ىهنأو
 . قيرطلا ففصتتم ىف عجارتت مث

 . اتثجوف' ىتنح ؛ رمألا ىق ىتحتاقم دنع مهيلإ مامضتالا ىضفر دعب هتعامجو بطق ديس تلزتعأ
 نبه عم ىلاقتعا مث دقو ٠ مكحلا ماظن بلقل ء 1518 ماع بطق ديس همعزتي علسم ميظنت نع نالعإلاب

 ادعبو تيقحتلاو باوجتسالا نهر سبحلا ىف اعوبسأ تيقبو . ىمادقلا ناوطالا ءاضعأ نم لقععا

 ديدجا ميظنتلا نع ةقيقد تامولعم ىل ترفاوت ٠ ىئءارب قيقحعلا تاهجل تبث امدعب ىنع جارفإلا
 رصاتلا دبع ةيامح لظ ىف ةيرحب لمعيل هكرتو ء دنع جارفإلا دعب هليكشت ىف بطق ديس مجن ىذلا

 تامولعم نم ىل رفاوت امي تاينيعبسلا ةيادب ىف رصم جراخ ىلمع دعب كلذ نم ىدكأت دادزا دقو
 . حلسملا يطق ديس ميظنت هوجو لوح رداصمو

 . نميلا نم هتاوقب جورخلا رصانلا ديع لواح بطق ديس ميظنت فاشتكا لبقو ١558 ويلري ىف

 رصم ىلإ هتذوع دعبو . ءىش ىلع اققتي مل امهنكلو ردبلا مامإلا عم ًاعامتجا ضرغلا اذهل دقعو
 ةيأ هترازو ىدل ترفاوت دق تناك اذإ امع هلأسيل ىمهف ميظعلا دبع ةيلخاذلا ربزو روف ىعدعسأ

 ىمهق ميظعلا دبع ركنأف . نوملسملا ناوخإلا اهب موقي ةيداع ريغ تاكرحت نع تاراشإ وأ تامولعم
 . ةحاسلا ىلع نآاوخالا ةكرخل هدصر ىف ىداع ريغ + ىش يأ دوجو

 نارخإلا نأب تارباخملا زاهج سيئر نم تامولعم هتلصو وكسومل ةرايز ىف رصانلا دبع ناك ادنيبو
 . ةروثلا ىلع ةديدج ةبثو ىف مهراكوأ نم جورخلاو كرحعلا ىف وأدب نيملسملا

 ٠.١ ناوشرلا عم حادصلا

 . . ةيقيقح ةلأسم تتاب ناوخإلا عم ةهجاوم لا نأ رصانلا دبع فشتكا اذكهو

 شيجلا تارساخمب لصتي نأ - وكسوم ىف هعم ناكو - نآردي سمش نم رصانلا ديع بلط
 لوصولا ىف ةلودلا نمأ ثحايمو ةماعلا ثحابملا تلشف دقف .. رمألا ةقيقح نع ثصبلاب اهرمأيو

 ريزو هل لاق امك ةريخألا مايألا ىف ةحاسلا ىلع ناوشإلا ةكرح ىف «ىداع سيغ ءىش ىأ» ىلإ

 واب



 . وكسوم ىلإ هرفس لبق ةيلخادلا
 بيردتلل ركسعم فاشتكا نم ًالعف ةيبرمحلا تارياخملا تنكم ىعح كلذ ىلع تاعاس رمق دكت ملو

 ططخي ناك . بطق ديس ةماعزب حلسم ىناوخإ ميظنت ىف ايالخلا نم ريبك هذعو , ربا سأر ةقطنمب
 ضيقلا رمأ ةيبرحلا تارباخملا ةزهجأ تلوتو . رصم ىف تآشتملاو ىرابكلاو روسجلا نم هدع فسنل
 ناوخإلا لح رارق - وكسوم ىف لازي ال نأكو - رصانلا دبع نلعأ دقو . ميظنتلا اذه ىف قيقحتلاو
 ةبلطلا ىدان ىف كلذ ناكو . نيملسملا ناوخإلا نم «هلاقتعا قبس نم لاقعجعإ ةداعإو و ؛ نيملسملا
 نسيئرلا ىديس : هل لاقو ىرصم بلاط هنم مدقت عامتجالا ءاهتنا دعبو . وكسومم نيسرادلا نييرصملا

 ماع لاقتعالا رارق مهلمش نمث دحأو انأو . ناوخإلا نم هلاقععا قبس نم لك لاقتعأي ثرمأ دقل
 دقو .. هاروتكدلا ىلع لوصحلل وكسوم ىلإ اثوعبم تيتأو ناوهالا نع تلصفنا ىنكلو ؛

 ؟ لعفأ اذامف ديدج نم لقتعأل , رصم ىلإ نيموي دعب درعأسو ًالعف اهيلع تلصح
 كنأشي تابيترتلا ضعب لمعل تيت سيئرلاب لصتأسو « ايقالسغوي ىلإ بهذا رصاتلا دبع هل لاقف

 . انمآ رصم ىلإ دوعتو حاضوألا أدهت ىعح .. كانه

 وفعلا ضقري بطق

 نأ ىلع لدي اذهو !؛ ةيرصملا ةموكحلا ىف ًاريبك بصنع لغشيل رصم ىلإ روتكدلا اذه داع دقو

 ء هب ملعي ناك نيح . ملظلا نع هسفنب ىأنيل هلعفو الإ هلعفي أم ائيش هذي ىف دجي نكي مل رصانلا دبع

 ففخي نأ هيئاج نم ادهاج لواح رصانلا ديع نأ الإ - هلعف ام لك مقر - هسفت بطق ديس ىتحو
 ادح ىذلا وه بطق ديس ةايح ىلع رصاتلا دبع صرح نأ بيرغلاو . هئع يرقي نأو همادعإب مكحلا
 . ملاسملا رصاتلا ديع قوم ءازإ هعنعت ديزيو رثكأ هسأر بكري نأ بطقب

 دق فراع مالسلا دبع نأب نجسلا ىف هربخي نم بطق ديس ىلإ لسرأ رصاتلا دبع نأ ثدح ىذلاو
 . داذفب ىلإ رفاسيل نجسلا نم جرخي نأ طرشب رصانلا ذيع ىدل هل طسوت

 ديسل حمسي الأ ىلع هعم قافتالا دعب « بطق ديس ىلإ رصانلا ديع لبق نم لوسرلا اذه بهذ
 آديج مهفي رصانلا دبع ناكو .. هسأر بكري ال ىتح رصانلا دبع رمأب هيلإ دفوم هنأ مهفي نأ بطق
 رصأتلا دبع نم وقعلا سمتلي نأ بطق ضفر : كلذ مغرو .. ةيسجرتلا هتبيكرتو بطق ديس ةيسفن
 دبع ةيامحب لومشم هنأ ةطاسولا كلت نم بطق مهف دقو ؛ هل طسرتي فراع نأ ملع نأ دعب ةباعك
 ةقالعلا ىلع هنم اصرح مادعإلا مكح هيف ذفني نأ عيطتسي ال رصانلا دبع نأ دبالو ٠ فراع مالسلا

 . فراعي هطبرت ىتلأ ةنيطولا

 نم لزنت فوس رصاتلا دبع ىلإ سامتلالا ةباشك نأ تقولا كلذ ىف رمألل بطق ديس ريدقت ناكو
 ةباعك ىلع مدقأ ام !ذإ أريثك رسخي فوس كلذبو .. هيديرمو هعابتأ رظن ىف هنأش نم طصحتو هردق

 فراع مالسلا دبع لشدتب هنأل ؛ هبتكي مل نإ ايش رسخي نت امنيب ٠ رصانلا دبعل هنع وفعلاب سامتلالا
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 نم طحت ىتلا رصانلا دبعل سامتلالا ةوبك نود ارك ارح نذإ ايحيلف ٠ هتايح ىلع ءاقبلا نمض دق
 (؛ دودللا همصخ مامأ فعضلاب هرعشتو . هتمارك

 ةلواحم كلذ ربتعإ ؛ هتع مكحلا فيفشتي سامتلالا ةباتك ضفر بطق نأي رصانلا دبع عمس نيحو
 هشيسجرن ةيحض حار ىللا بطق ديس مادعإب ًالعف مكحلا لفنو.. هيف مكحلا ليفنت ررقف عارللا ىلل
 ! ةتطاخلا هتاباسحو

 اهلسم رصانلا ديع

 وهو . نأوخإلاو رصانلا دبع نيب ريرملا عارصلا ىف تاقلخلا رطخأو رخآ تهسنا بطق ديس مادعإبو
 ؛ هعم مهعارص نارخالل رربي ام لعف دق رصاتلا دبع نكي ملق ٠ نيذلا ىلع سيلو ةطلسلا ىلع عارص
 .. اهذختا ىتلا تارارتلا نم ريقكلا ىف سكعنا دق اينئاقع نآوطالل رصاتلا ديع ءامتنا لعل لب

 لوخد ذئم هقلتي مل ًامعد رصانلا دبع رصع ىف ىقلت رصم ىف ههاعبأ لكي ىمالسإلا لمعلا نأ دقتعاو
 ىمالسإلا لمعلا اذه راثآ هيوشتو بجح اوعاطتسا ناوخإلا عم هتوادع عم نكلو . رصم مالسإلا
 راثآلا هذه ىلحت نأ ةيرصانلا ثزجع امنيب , ةيكرخلاو ةيكيتكتلا ةعامجلا تارذق نم اذهو : ىرصانلا

 . اهزربتو
 تارازولا ءاسؤر دحأ هومحم دمحم موحرملل رشفب ىمادقلا ديعصلا لهأ ركذي , لاثملا ليبس ىلعو

 نأ - ديعصلا ىف ىضارألا كالع رابك دحأ ناكو - ظحال ١5148 ماع ىف هنأ ةروشلا لبق أم دهم ىف
 طابقألا نم اوناك ؛ ةلودلل ىضارألا ىلع ةررقملا لاومألا عمجب نوموقي ىذلا ىضارألا ىقارص عيمج

 نم نويروتسنلا رارحألا لظو روف هردصأ رارقي هيراشتسم دحأ هيلع راشأو « ًاريثك رمألا اذه هلغشف
 نأك رهزألا نأ ىتح ًايمالسإ احتف مهميعز هردصأ ىذلا رارقلا كلذ نوريتعي هومحم دمحم عابتأ

 رثكأ مالسإلا نومدخي مهتأب مهل هزايحنأ ًارربم . دفولا عم مهفالخ ىف نييروتسدلا رارحألا ىلإ زاحني
 ةغبصلاب نييروتسدلا رارحألا هب غيصيل درمحم دمحم هردصأ ىذلا رارقلا اذه ناك اذامف . دفولا نم

 ؟ هتعلقو مالسإلا ةامح مهلعجيو ٠ ةيمالسإلا

 قاحتلالل طرش لوأ نأب اهئاشنإ رارق ىق صن « فرايصلل ةسردم هوسحم دمحم أشنأ
 قاحتلإلا رصق -- حمضاو وه اصك -- طرسثلا اذه نسم فدهلا ناكو .. ميركلا نآرقلا ظفح اهب

 اهم نويزوتسيدلا رارحألاو دومحم لدسحمس «ماسأو رارسقلا اذهبو . طسقف نيملسملا ىلع اهي

 . قرايصلا
 آاميعز هلعجي نأ دهرمحم دنمحع :هذشتأ ىذلا دذيحرلا دحاولا رارقلا اذه نأش نس ناكو

 رطخأو رثكأ ذختتا رصانلا ديع لامج نكلو ؛ رصم ىف نييمالسإلاو رهزألا دييأتب ىظحي ايمالسإ
 وأ نييمالسإلا دييأتب هومحم دمحم ىظح امك ظحي مل كلذ عمو . مالسالل ةمدخ رارقلا اذه نم

 . نيملسملا نأوخإلا
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 رم زل! ريوئعت

 : 14844 ماع اهئاشنإ لوأ ىف « طويسأ ةعماج رصاتلا دبع لامج راز نيح لاقم ا ليبس ىلعو

 دحأو ادق ايئارخإ ابطق ناك ىللا ىمهف مالسلا دبع روتكدلا وهو اهيف ةسدنهلا ةيلك ديسعي ىقدلا
 ١ . ةعامجلا ىف ىرسلا زاهجلا ءاضعأ

 ةيئطلا ةيبلغأ نأ ٠ ةرايزلا ءانثأ رصانلا دبع لامجل ىمهف مالسلا دبع روعكدلا ىكتشا دقو

 نكي مل نإ - مظعم نأو طايقألا نم اونأك ةلديصلاو موفعلاو ةسدنهلاو بطلا لثم ةيلمعلا تايلكلاب
 . نييحيسملا نم طويسأب ةلدايصلا - لك

 املاط اشيش لعقي نأ عيطتسيال هنإ « ةلأسملا كلت لوح ىمهف روتكدلا ىلع رصانلا دبع در نأكو

 نيملسم لا بالطلا قحلتي نأ عيطتسي ال هتأو « تايلكلا كلتب قاحتلالا رايعم وه تاجردلا عومجم ناك
 ارئاك املاط اهب قاحتلالا نم نييحيسملا بالطلا عنه نأ ميطتسي ال امك ٠ حومجملا طرش نود اهب

 بطقلا - ىمهف مالسلا دبع روتكدلا هيلع راشأف .. كلذل مهلهؤي ىذلا تاجردلا عومجم ىلع نيلصاح

 ةسدنهلاو ةلديسصصلاو بطلاك هب ةيلمملا تايلكلا ضعب ءاشنإو ٠ رهزألا ريوطتب -- ميدقلا ىناوخإلا

 , نيدلا لوصأو ةيبرعلا ةفللاو ةعيرشلا ىه طقف ةيديلقت تايلك ثالث ىلع هقالغإ نم الدب ١ مرلعلاو
 ةعيرشلاب هماملاو ميركلا نآرقلل بلاطلا ظفح ةديدجلا ةيلمعلا تايلكلا كلت لوشدل اطرش نوكي نأ ىلع
 . ةيهالسإلا

 ريوطت نوناق ردصأو . ىمهف مالسلا دبع رومكدلا هل اهمدق ىتلا ةركفلاب رصانلا ديع عئتقا
 دبع فاصنإ ديري ىذلاو . نيملسملاو مالسإلا حلاصل رصانلا دبع هردصأ نوناق رطخأ وهو .رهزألا

 مولعلاو ةلديصلاو ةسدنهلاو بطلا تايلك ىجيرخ نأ ملعي نأو دبال نيملسم ا ءارقف ةمدخ ىف رصانلا
 لامعو دجاسملا مادخو نيئرقملا ءانبأ نم اوناك تايلكلا كلت رمع نم عبرألا تاوئسلا ىف ةعارزلاو
 ةئحرملا نم رشكأل مهئانبأ ميلعت مهناهذأ ىف رودي نكي مل ىللا ءالؤه . دجاسملاب هايملا تارود

 طرش نود ةيرهزألا تايلكلا لضفأب نوقحتلي نآلا اوحبصأف ٠ ريدقت رثكأ ىلع ةيدادعإلا وأ ةيئادتبالا
 ناكو .. نيملسملا علاصل اهخيرات ىف ةرم لوأل رصم ىف ىنهم ا ميظنتلا ةيفارغج تريغتف . عومجملا

 . رصاتلا دبع لامج ذي ىلع كلذ

 رهزألا ريوطتب رسصاتلا فيسع راربق اومجاه - مهسعايسشأو نيملسم ا ناوخإلا نأ بيرغلاو
 نأ انه لوقأ نأ ىفكيو !! ميمصلا ىف اهبرضو ةيمالسإلا ةوعدلا بيرضتل ةرماؤم هوربتعاو
 نيسدنهم او ةلدايصلاو ءابطألا نم هذع رايتخال اهنم ناجللا ىتأت تناك ىتلا جيلخلا لود تاغعب

 نم نيملسملا نيسدتهملاو ةلدايصلاو ءابطألا مظعم نأ نودجي اوناك ؛لودلا كلت ىف لمعلل نييرصملا
 هجيرخعتو رهزألا ريوطتل رصاثلا دبع هلشتا ىذلا رارقلا ةعورل نوبجعتي اوناكف . رهزألا تايلك ىجيرخ

 ىلع أارصق ةريطخلا نهملا كلت تتاك نأ دعي . ملسملا ىلديصلاو ملسملا سدنهملاو ملسملا بييطلل
 ! مهدحو نييحيسملا



 ةيمالسإلا تاعامجلاو رصات
 ةوطخلا ىلإ عجري نييرصملا بالطنا فوفص ىف ةيمالسإلا تاعامجلا روهظ نأب عطقأ داكأ ىلعلو

 حئارش مامأ ميلعتلا باوبأ عتف دقف . رهزألا ريوطتو ميلعتلا ةيتاجم نالعإب رصاتلا دبع اهذختا ىتلا
 . نآلا اهمخضت دهشن ىتلا ةيمالسإلا ةكرحلا ىف ةدعاقلا نآلا نولكشي نيذلا ءارقفلا ءانبأ نم ةمخض

 ثوعبلا ةئيدم ءاشنإ وهف نيملسملاو مالسإلا ةمدق. رصانلا دبع هذهشتا ىذلا رخآلا رارقلا امأ
 دهع ىف هثاشنإ ذنم رهزألا نأ ملعت نأ ىغبني ةوطخلا هذه ةروطخ ىفم فرحت ىكلو ٠ ةيصالسإلا
 نم اددع هتم قاور لك مضي ١ ُطقف ةقورأ ةعس نمضتي نأك رصانلا ديع لامج دهع ىعحو نييسطافلا
 هالبلا قلتشم نم رهزألا ىلإ نودفي ىللا بالطلا ناكو . نيتسلا وأ نيسمخلا ىلع ديزي ال بالطلا
 ةنيدم ءاشنإ رصأنلا دبع ررق ىثح .٠ ةيرزم ةشيع ىف رهزألاب مهميلعت ةرتخ نوضمي ةديعبلا ةيمالسإلا
 ةميرك ةايح مهل رفوف ٠ ةيمالسإلا نادلبلا فلتشم نم رهزألا ىلإ نيدفاولا بالطلل ةيمالسإلا ثوعبلا

 اهقفنت ىتلا ةمخضلا غلابملا مجح ائملع ثوعبلا ةتيدمب ميقت ىتلا ةريبكلا دادعألا ىلإ انرظن اذإو

 الجر - رصانلا دبع لامج - رصعم مكاح نكي مل ول ثدحيت كلذ ناك اهو « ةريقفلا اهتيئازيم نم رصم
 مخضلا ىمالسإلا عورسملا اذه ةماقإ نع رصانلا دبع عنتما ولو « نيملسملاو مالسإلا ةمدخل لمعي

 ىلع هصرحو عيحصلا ىمالسإلا هءامتتا نكلو . كلذ ىلع همولي نأ دحأ عاطتسا امل رقفلاب الذعتم

 . ليبنلا فنهلا كلذ لجأ نم هتقاط قوق لمحتي هلعجو , كلذ نم هعتم نيملسملا مدقتو مالسإلا رشن

 بعوتسي مل رارق

 رأرقلا اذه تبعوتسإ ةبرصملا ةدايقلا تناك ول , رصانلا دبع لأامج هردصأ رارق دنع ًاليوط فقأ مث

 . ىضم ام لك نم رظعأ ىرخأ ةيمالسإ ةماعز رصمل تدقعل ٠ هتمهفو
 رمأ دقق انيلأ نسح خيشلل أدج ىفو ذيملت دنأ ىلع لدي ارارق رصانلا دبع لامج ردصأ دقف

 خيشلا أشنأ نيح هنأ كلذ ليصفتو . هذحو انيلا نسح ىوس ديف ركقي رصم ىف دحأ نكي مل ءىشب
 هل ةنسلا ءاملع نأ ىأو امل ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا ةتجل اهمسا ةتجب ١546 ماع انبلا نسح
 خيشلا ةليضف موحرم لا مهتمو رهزألا ءاملع ةتجللا هذه ىلإ ائيلا اعد . ةعيشلا ءاملع عم ًادبأ نوقعلب

 اميف ًاراوح اوميقيل ٠ اهريغو نإاريإ نم ىعيشلا بهذملا ءاملع نم دنع بناج ىلإ . توتلش دومحم
 . ضعب نم اهضعب ةيمالسإلا بهالذم ا بيرقت ىلإ فدهي مهنيب

 ىعيشلا هقفلا سيردت ناكمإ ثحبب ىروقايلا خيشلا فلك . رصانلا ديع ءاجو . ةروثلا تماق ألو

 ةينسلا بهاذملا ىلع ًارصق رهزألاب ةساردلا تناك نأ دعي سماخ ىمالسإ بهذمك رهزألاب ىرفعجلا
 ىلع ىعيشلا بهذملاب فرعت ىعلا بتكلا ضعب عبطب ةيرصملا فاقوألا ةرازو تماقو . ةفورعملا ةعبرألا

 فاقوألا ةرازو تناكو . ىلحلا مساقلا ىبأل «ةيماهإلا دقف ىف عفاتلا رصتخملا» باتك اهتمو , اهتقفن
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 هدع ىلإ سايقلاب ىّرمر نمث هنأ ىنعي ام وهو .. طقف شورق ةسمخب هتماخض ىلع باتكلا اذه عيبت
 هتنلاب هيف ديشي ىروقابلا خيشلا ةمدقملا هل بعك دقو .. ةحفص 4٠١ نم رثكأ غلبت ىعلا هتاحفقص

 ثدارأ ام نيب نم تدارأ ةيرصملا ةروشلا نإ لرقيو ٠ ةنسو ةعيش نيب اهقر ةمألا ىلع ىعنيو ىعيشلا
 ام ىعيشلا هققلا ىف ًاباتك امومع ىتسلاو ىرصملا ئراقلل مدقت نأو ةعيشلاو ةنسلا نيب ةوجفلا ربعت نأ
 ماع ىفو . ةفرعملا هله نع انعيجح ىعلا روصعلا ىلع تتؤح ىتح هتمدقم بتكأ نأ لبق هأرقأ نأ تدك
 روم رول - ةعبرألا سيئو - ةيتامثلا بهاذملا نم نيملسملا ءاملعل ةرعدلا رصاتلا ديع هجو 5

 . نأريإ نم ةيرفعجلا ةعيشلا هيف لثمو لوألا نيملسم ا ءاملع رقؤم عمتجاف ٠ رهزألاب نيمكسملا ءاملع
 خيراعلا ىف ةرص لوأل كلذ ناكو . رئازجلا ىف ةيرهاظلاو « نميلا نم ةيديزلاو ٠ نام نم ةيضابألاو
 ىفو ١ ىمالسإلا هقفلا ةعوسوم ريصانلا دبع دهع ىف تردسع كلذ قوفو . هقيدحو ههدقت ىمالسإلا
 ىمالسأإلا هقفلا ىلإ ءامدلا ديعي هنأل كلذ ثيدحلا رصعلا ىف ىمالسإ عورشم رطخأ -- ىيأر ىف -
 نأ لوقي نأ دحأ عيطتسي لهف ٠ تضم ةليوط نورق ةدعل ةدصوم هياوبأ تناك نأ دعب هيف داهعتجالاو
 ل نيملسملاو مالسإلا ةحلصمل لمعي ؛ ايمالسإ امكاح سيل كلذ لعف امكاح

5 



 رصانلا دبع

 «ناوخ دو

 أسس لل

 ةسسئدس# 9

 ارسم و

 فقوم ا مامأ ةشهدلاو ةريح اب ءركا باسعي نأ
 نم نوسملسم ا ناوخإلا هذختا ىلسلا ىئادعلا 2” |
 : هرربي أم هل سيئ ىذلا فقوم أ وهف . هدهعو رصانلا دبع |
 مكاح ىأ عسو ىف ناك ام لك لعف دق لجرلا نأو ةصاخ |

 ميز وشو - هسفن انبلا نسح نأك و لو .. هلعفي نأ ملسع

 عاطتسا ام .. رصانلا ديع ناكم ىف - اهسسؤمو ةعامج ا
 مالساإلل ةمدخ رصانلا دبع هلعش ام رشكأ لعفي نأ
 : نيملسلاو

 لب



 نيح مث ٠ ةليغ هلتق اولواح اذاملو ؟ لاعتفالاو فالخلا ناك !ذاملو ؟ ناودعلاو ءادعلا ناك نذإ !ذاملف

 ؟ همالسإ ىف كيكشتلاو هتروص هيوشتب ًايونعم هلتق نولواحي اوحار .. اوُئشف

 مظعأو ربكأ مداساإلل ققح ملسم لجر لايتغاب فقوملا جرحي رعش نم - مهضعب وأ -- ناوخإلا لوقي

 هفيص ىف ةيردتكسإلاب ةيشنملا ناديهم ىف ترج ىعلا لايعغالا ةلواسم نإ ٠ ثيدحلا رصعلا ىف هتازاجنإ

 نم صلختلاب هل عمسي يذلا بسألملا رربملا داجيإل اهجارخإب رصانلا دبع ماق ةيليثق الإ ىهاه 504
 ىف رصاتلا دبع ةرهجأ دب موقت ريدم راجقنا نكي ملأ : انه لأست نحلو .. الاقععأ وأ اقنش ناوخإلا
 هنع ثحبي رصانلا ديع ناك ىذلا رربملا كلذ لثم داجيإب ًاليفك امئيسلا رود وأ ةماعلا تالئاخلا ىدحإ

 ؟ مهنجس وأ ناوخإلا ضعب مادعإل

5 

 رصأتلا ديع نأي - هسفن اثبلا نسح بئان ىروقايلا مهئمو - نوريثكلا دهش دقو ءالؤع لوقي اذام
 ةروثلا ةمكحم هتردصأ ىذلا مكحلا ىلع قيدصتلا ضفر ىللا ةروقلا ةدايق سلجم ىف ديحولا ناك
 ىتح ؛لاقتعالاو نجسلا ىلإ ماكحألا كلت فيقخعتي هءالمز بلاطو . نارشإلا تادايق نم ددع.مادعإب

 هسلسم صاصرب هلتقب دده - ماكحألا كلت تردصأ ىتلا ةروثلا ةمكحم سيئر - ملاس لامج هليمز نإ

 . اهغيقشتي بلاطي هعمس نيح

 لتقلاب نمؤت ال ءايربألا نم ةعامج ىلإ اهجوم ناك ٠ رصانلا دبع لايتغاب ناوخإلا ماهتا له
 ؟ تافالشل ةيغصتل ةليسوك لايتغالاو

 م

 تادايق ىلع ىتح ايرس ناك اذاملو «ىرسلا ميظنتلا» وه ؛ علسم ىناوخإ ميظنت كانه نكي ملأ
 دحأ وهو .. ىلاقعلا شادرمدلا نإ ؟ ايقالخأو اعورشم هئاشتإ نم فدهلا ناك اذإ , مهسفتأ ناوخإلا
 لكب فرععيو لب . زاهجلا !ذه درجرب فرتعي :«صاخلا زاهجلا» وأ ىرسلا ميظنتلا كلذ ءاضعأ زربأ

 . اهب مايقلا هيلإ اوبسن ىتلا تايلمعلا

 عحجلا ةيرسلا

 مايق ىعحو 1548 ماعي أدبت ىتلا ةيشيراتلا ةبقحلا ةءارق ديعن نأ اندرأ اذإ : ىلاقعلا لوقيو

 ناك ىدنسلا نمحرلا دبع ةدايقب صاخلا زاهجلا طاشن لمجم ىلع مكحن ىكل ؛ 158؟ ماع ةروغلا

 «ىرسلا زاهجلاو وأ صاخلا زاهجلا ىلإ تبسن ىتلا ثداوحلا كلت قيقدتلاو رذحلا نيعب ذخأت نأ انيلع
 نأ انيلع ويلوي ةروث ىلع ةقباسلا ةرتفلا ىف صاخلا زاهجلا فلم ةءارق ىدل ٠ ةيقحلا كلت ىف اهب مايقلا
 تناك ثيح ىرخأ ديأ هعبكترا اهنم اريثك نأل زاهجلا كلذ ىلإ ثداوملا كلت دانسإ ىف نيرذح نوكن

 ىلإ اهتم لك ىمعني ىعلا , ةحلسملا ةيرسلا تاكرسملاب ةئيلم -- ةروشلا لبق -- ةيرصملا ةحاسلا
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 فورظلا ىلإ ةفاضإلاب نيطسلف برحو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ففورظ ببسي كلذو . ةفلحخم ةيجولويديأ
 . عم هتزهجأو مكحلا تأينج ىف ىرشتسملا داسفلاو ىينجألا لالصسالا ىف لثكمتت ىتلا ةيلحملا ةيرصملا

 اخانم تناك - ةيلودو ةيبرعو ةيلحم -- فورظلا كلت نأ كش الو . عمتجملا ىف عضاولا ىقبطلا زيامتلا
 فنعلا ىق ةيرصملا تالكشملل لخلا ىرت ىعلا ةحئسملا ةيرسلا تاكرخشلا نم رسيثكلا روهظل ايسانم

 . ةبيهرلا ةيقبطلا قراوفلاب زيمتي عمتجم ىف ةبئاغلا ةيطارقمدلا نع اليدب ةوقلاو
 لصي ٠ نيتريهش نيتثداحب الغم كلذل برضأو ٠ ةيمالسإ اهلك ةيرسلا تاكردلا كلت نكت ملو

 كلذ ةلص مدع ىلع ةيعطق ةلدأ دوجو مغر نيمللسملا ناوخاإلل صاخلا زاهجلا ىلإ امهداتسإ ىلإ ميمعتلا
 , فورعملا ىرصملا ءارزرلا سيئر . رهام دمحأ روتكدلا لتقم ثداح وه لوألا . امهعوقوي زاهجلا
 بسني نأذلا ناثداحلا امهو - ةرهاقلا نمأ ريدم وأ - ةرهاقلا رادمكاح ىكذ ميلس لققم ثداح ىناثلاو

 . نيملسملا نآوخالل صاخلا زاهجلا ىلإ امهعوكو ضعبلا

 ميدقلا ىنطولا بزحلا
 وهو عيمجلل مولعم درف هي ماق دقف . رهام دمحأ روتكدلا لايتغا وهو لوألا ثداحللا امأ

 . ميدقلا ىنطولا بزحلا ىلإ -- ةيضقلا فلم ىف تباث وه امك ايمعتم ناك ىذلا . ىوسيعلا ةومحم
 ةعاسج عم بزحلا كلذ اهيلع فقي ةكرتشم ةيضرأ كانه تئاكو ٠ لماك ىفطصم هسسأ ىذلا

 اذهل امبرو « ةحضاو ةيمالسإ ةيواز نم رومألا حرطي ناك امهالكف . ةيمالسإلا ةيضرألا ىهو ناوخإلا

 عقاولا ىف مهو .. ناوخإلا ىلإ رهام دمحأ لايعغا نوبستي نيح أطخلا ىف نيخرؤملا ضعب عقي بيسلا
 ىكرح طابترا ىأ هل دجوي ال ىذلا ىتطولا بزمحلا ىف مظنم وضع هب ماق ىذلا . لمعلا كلذ نم ءايربأ
 دومحمو .ًامهنيب مضأو ىجولويديأو ىركف طايترا كانه ناك نإو ناوخإلا ةعامجب ىميظنت وأ

 ةمكاحملا ءانثأ وأ ثداحلا عوقو دعب دحأ لقي مل « رهام روتكدلا لايتغاي امهتم ناك ىللا ىوسيعلا
 ىنطولا بّرُطا نم دنأ ةفاكلل آمولعم ناك دقف ١ نيملسملا ناوخإلا ةعامج ىلإ ىمعني هئإ هل ثرج ىعلا

 قوقحلا ةيلك ديمع ىودب ىلع روتكدلا وهو بزحلا باطقأ زريأ دحأ هئع عافدلل عوطت كلذلو ٠ ميدقلا
 .تقولا كلذ ىف

 نويسك راملا

 رثإ ىلع «ىنيعلا رصقلا» داؤف ةعماج بطلا ةيلك ىف ليتغا دقف ةرهاقلا رانمكح ىكز ميلس امأ
 داؤف بلاطلا مهمعزتي ىذلا نويسكراملا بالطلا مه اهب اوماق نيذلا نأ تباثلا ١ ةريبك ةيبالط ةرهاظم

 ىتيعلا رصقلا ىلإ بهذ دق ىكز ميلس ناكو ٠ كلذ دعب رم ءارزول آسيئر حبصأ ىذلا نيدلا ىيحم
 ةلينق هيلع تيقلأن ةيسكراملا ةيبالطلا 5 اطلا كلت ضفل سيلوبلا لاجر نم ةيركسع ةوق سأر ىلع

 ةيضقلا كلت ىف اوققح نيذلا نع دمأ رمي ملو . هعرصم ىقلف ةرشابع هثباصأ ىنابملا دحأ قوف نم
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 نع بعشلا سلجم أوضع تنك نيحو . اهيف نيعلاض اوناك ناوغالا نأ ايخيرات وأ ايئاضق اقيقحت

 لوح راوح هتيبو ىثيب رأد ؛ طويسأل اظفاحم ىكز ميلس موحرملا نبأ ٠ ىكز ميلس حودمن ناكاو ٠ طويسأ

 ىذلا مه ”نييسدكرأملا بالطلا نأو . هدلاو مد نم ءايربأ ناوضإلا نأ ىكز حودمم ىل دكأو ٠ ثداحلا

 . هوئاتشإ

 ةييئاعلا برخلا بوشن ءانثأ رصم ءارزول اسيئر ناك دقن. رهام دذمحأ روتكدلا ليتغا !ذامل امأ

 باوتلا سلجم نع ًارارق رهام دمحأ ردصصسا اذهلو « ةورثلا ةطقن ىلإ اهكراعم لوصوو ةيناشلا
 تقولا كلذ ىف ىرصملا بابشلا بضغ راثأ امم ءروحملا ركسعم دض ءافلحلا ركسعم ىلإ رصم مامضتاب
 تارق ىلع ايناملأ ةدايقب روحملا تاوق رصتنت نأ لمأ ىلع . ءافلكلا دض روحملا عم نيفطاعتم اوناكو
 ىشضارألا نه بحستتق ؛ رصم ىف ةلثحلملا اهتاوق فعضيس ىلا رمألا ؛ ايناطيرب ة اقلحلا

 كتلوأ رظن ىف لوبقملا وأ لوقعملا نم نكي ملو . اهالغأو فادهألا ىمسأ وهو , ءالجلا ققحتيو ةيرصملا
 ىضارألا لعمت لازت ال ىتلا ىهو اهرصانتو ةيئاطيربلا تاوقلا عم رسل ل نأ بابشلا

 ىتطولا بزحلا ريغ ةريثك ةيرصم بازحأ ىف بابشلا نم هريغو ىوسيعلا هومحم ربتعا اذهلو ةيرصم ا
 فروغص ىلإ مامضتإلاب باوتلا سلجم نم رهام دمحأ ةردصتسا ىذلا رارقلا نأ ١ نيملسملا ناوخإلا وأ
 وأ ةيمالسإ ةينلخ ةيأ نودو ٠ هدحو ىئطولا ببسلا اذهل . لعقلا اهؤارج ىمظع ةنايغ لكشي ايئاطيرب
 «نئاكلا» رارقلا كلذ ردصعسا ىذلا رهام دمحأ لايتغا ىلع ىوسيعلا هومحم مدقأ ٠ ةينيد تارربم

 . نييمالسإ ريغو نييمالسإ بايشلا رظن ىف
 بالط عم ةهجأوم ىف هسفن دجو سيلوب لجرك لتق ىلب ؛ هصخشل لتقي مل ىكز ميلس نإف كلذك

 كلت تناكو . ىكز ميلس لعق امك لتقل ةعقرملا كلت ىف هعقوم ىف رخآ صخش ىأ نأك ولو « نيرئاث
 . ةيلامعلاو ةيبالطلا طاسوألا ىف فنعلاو ةروثلاب مستت ١545 ماع نم ةرعقلا

 هنعلا ةنادغ

 معألا هتذشتا ىذلا رارقلا دعب تأدب دقف نيملسملا ناوخالل صانلا زاهجلا اهب مأق ىتلا ثداوحلا امأ
 - سائلا سوقت ىف بضشلا رارقلا كلذ راثأ دقو , هوهيلاو برعلا نيب نيطسلف ميسقتل ةدحتملا

 مهيضغ نع ريبععلا ىف أودرفئا ناوخالل صاخلا زاهجلا ءاضعأ نكلو -- نييمالسإ سيغو نييمالسإ
 ةكرش لثم . رصم ىف هوهيلا اهكلتي ىتلا تاعورشملاو علاصملا صعب برض أوررق نيح ٠ فئعلاب
 . «نآلا ةيروهمجلا ةديرج»ب ةيقرشلا تانالعالا

 رزادنؤاكلا لايثغأ

 ةقباسلا بابسألل ةرياغم بابسأل عقو دقف تايانجلا ةمكحم سيئر رادتزاخلا لايتغا ثداح امأ

 ضعب ىلع اهعقو ىعلا ةددشملا ماكحألل طق سيل رادنزاخلا لايعغال ةقيقحلا بابسألا عجرتو
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 ركسعمي ؛ زيلجتإلا طابضلا ىدان ىف ليانقلا عضو نم ارتكمت نيذلا ناوخاإلل ىرسلا زاهجلا ءاضعأ
 تنرشقا ىضاقلا كلذ اهردصأ ىتلا ةددشملا ماكحألا كلت نأل لب .. ةيردنكسإلا ىف أشاب ىفطصم
 ىهو تقولا كلذ ىف.أدج ةروهشم ةيضق ىق ةاتجلا دحأ ىلع دج ةقفخم ناوخإلا اهريتعا ىرخأ ماكحأي
 . «ىواتق ماقسلا» ةيضنق

 : مهيلع ءادتعالا دعب مهلتقو لافطألا فاطتخا ثدارح نم ددع ىف مهتم ىوانق حافسلا ناك

 ىذلا «ىوانقو حافسلا وهو اهبكترم فاشتكا مت ىتح ةيردنكسإلا ىف ثداوحلا كلت ترركت دقو

 نييرصملا راظنأ اهيلإ تدش ةمكاحم ىف ةمهتلا هيلع تتبثو . اهعيمج ثداوحلا كلت باكتراب فرتعا
 نورظتتي سانلا ناكو .. أريخأ هنع نالعإلا مت ىذلا «برغملا حافسو ةمكاحم هيشت ىهو مهعيمج

 هيلع مكحي مل رادتزاخلا ىضاقلا نكلو اهبكترا ىتلا مئارجلا ةعاشبل «ىوانقو حافسلا كلذ مادعإ
 نيملسملا ناوخإلا ةعامج ءاضعأ ىلع -- ةسلجلا سفن ىفو - مكح امنيب ١ طقف تاوئس حبس نم رثكأب
 ىأ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب ٠ رجفنت مل لباتق ىهو .. زيلجنإلا طابضلا ىدأت ىف لياتقلا ارعضو ىذلا

 [ ةئس 8

 كانه مقتني انبر

 ديع نأك انبلا نسح موحرلا امهأرق نيحو . ىلاتلا مويلا ةحيبص ىف نيعيضقلا ىف مكحلا سشن دقو
 نسعح موحرملا نم ىوقع قيلعت ردص دقو .. ةراوج ىلإ نآاوخالل ىرسلا زاهجلا سيئر ىدتسلا نمحرلا

 طقف نيتس عبسب مكحت رادنزاخ اي ىقب» : لاق نيح رادتزاخلا ىضاقلا اهردصأ ىتنا ماكحألا ىلع انبلا

 بابش ىلع ةتس نيرشعو سمخي مكحتو ٠ لتقو ءاذقعاو فاطتخا .. ةبكترملا مئارجلا نم دنع ىلع

 نمحرلا دبع عمس نيحو ! «كنم مقتتي انبر .. ؟ نطولل بصاغقلا لعحملا ىلع لبانقلا ىقلأ ىنطو

 لايعغاب ارمأ ىدنسلا اهريغعا «كتم معني انبرو ةعامجلا ميعز اهب قطن ىعلا ةريخألا ةرابعلا ىدتسلا
 ماهأ دعيو ! هسفن انبلا نسح ىتح .. عيمجلا رهظ ءارو نم ةيئمعلل ططخي حارف .. ملاظلا ىضاقلا

 هنم منقث ٠ اهنكسي نأك ىتنا ناولح ةقطتم ىف « ورتملا» بوكرب مهي رادنزاخلا ىضاقلا نأك امئيبو

 اوقلطأو ٠ هئالمز نم رخآ ددع هعمو . نيملسملا ناوخإلا ةعامجل ىرسلا ميظنتلا رضع مهنيز دومحم

 هلثقلا ءالؤه ىلع ضيقلا ءاقلإ نم سيلوبلا لاجر نكم دقو .. لاحلا ىف ًاليتق هودرأف صاصرلا هيلع

 ردصأ ةروشلا تماق نيحو . ةديؤملا ةقاشلا لاغشألاب اماكحأ مهقح ىف ثردصأف ةمكاحملل اومدقو

 نم ةروثلا مهنع تجرفأ نم نمض رادنزاخلا ةلعق نع جارفإلاب هنع ردصي رارق لوأ ء رصاتلا دبع لامج

 . ةفلتخم اياشق ةمذ ىلع نينوجسملا ةعامجلا ءاضعأ

 ىللا وه ىذتسلا نمحرلا دبع نأ فرصو ٠ رادتزاحلا لعقب عمس نيح انبيلا نسسح نأ مسهملا

 أانير» لاق نيح كلذ سكع هئنم مهف هنإ ىدنسلا هل لاقف ةدشب كلذ ركتعسا ةيلمعلا كلعل ربد

 . «كتنم مقتني
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 ىشارتنلا لايتغا

 ثادحأ هتقبس دقف ١54/8 ريمسيد ىف ءارزولا سيئر ؛ ىشارقتلا ىمهف دومحم لايتغا نع امأ

 . رخنألا ةيقصتل امهنتم لك ىعسي نيقيرف نيب قأبسلا ةيلمعب هيشأ ةقحالعم
 ةهجاوم ىف لخد هنكلو , ةروثلا لبق رصم ىف تارازولا ءاسؤر لضفأو فظنأ نم ىشارقنلا ناك

 نوجسلا مهعاديإو . اهتدايق لك ىلع ضيقلاو ةعامجلا لح رارقب اهيهني نأ ىشارقنلا ىأر ناوخإلا عم
 ؟ كلذ ثدح |[ذأمل نكلو ؛ تالقتعملاو

 ماع ريمفوت ىف ثادحألا تدعاصت 1 نيطسلف ميسقي ةذحعملا ممألا رارق رودص باقعأ ىف

 ةيبعش برحلا دادعإلا وه ملاظلا ىلودلا رارقلا ةهجاومل لثمألا قيرطلا نأ انبلا نسح ىأر ناكو .15 49

 قبنإ فدهي هنأ تأرو . هتوعدب نظلا تءاسأ ةطلسلا نكل ؛ تالاقم ةدع ىف كلذ نع ريع دقو . ةيبرع
 . رتصم ىف مكحلا ماظن طاقسإل . سالسلاو داععلا اهيدل ةيركسع رداوك دادعإل بساتملا خانملا قلخ
 دقو « ىقيقح دادعإ نود نيطسلف برح ىف شيجلاب لخدتلا ىلإ قوراف كلملاو ةموكحلا تعراس كلذل

 . ةلودلاو ماظنلا ىلع اديدهت لكشي دق حلسم ىبعش كرحت ىأ ىلع قيرطلا عطقيل لخدتلا اذه ءاج
 نأ وهو رخآ اهاجتا هجعي أدب « نيطسلف ىف ىمسرلا لخدتلاب كلملا رارقب ائبلا نسح مثع امتيحو

 شيجلا لاغشنا لظ ىف - هنكمي كلذبو ؛ برحخلا ىف همحقي نأ نود رصم ىف ىرسلا زاهجلا ىقبعسي
 رييغتلا هاجتا ىف رصم ضرأ ىلع ثادحألا اهب كرحي ةيخيرأت ةبرض هيجوت نم - نيطسلف ىف ىرصملا
 رمألا ددهو , هيلع تراث انبلا نسح رارقب ناوشإلا ةدايق تملع نيحو , هيلإ ىعسيو هذشتي ىذلا
 ضرحت تناك تقولا كلذ ىف عراوشلا ىطغت تناك ىلا تاراعشلاق . اهسفن ىلع ةعامجلا ماسقناب
 ةيقيقحلا هأيارنو هططخب حرصي نأ اتبلا خيشلا ىلع بعصي ناك نيح يف .. برحلا ىف كارتشالا ىلع

 ةصاخ ةعامجلاب ظعولاو هاشرإلا بتكم انيأر كلذل : ىرسلا زاهجلا ةداق نم ددع ءانثتساب دحأل

 عوطعلا باب عتف ريغ همامأ دجي مل ىذلا انبلا غيشلا ىلع هبشغ نلعي «ىلغرف دمحم» خيشلا

 ةموكحلا تهبتت انهو  ناوخإلا ريغو ناوخإلا نم ةريبك هادعأ تعوطت ثيح ٠ نيطسلف ىف برحُتل
 ةئق عم -- امعاطتسا نيذلاو نيطسلف ىف نولتاقي نيذلا نيملسملا نارخإلا نأ ىلإ ىشارقنلا ةسمائرب
 ىلإ أيدوعي نأ ءالؤهل ردق ول ٠ ةكرعملا ناديم نم ءاينألا اهتلقاتت ةفورعم تالوطب ليجست -- مهددع

 ديدهت مهنكمأل . ةمركذلاو كلملل اهيف ةيلوئسملا نولمحي ىتلا مهتعزهو « دوهيلا راصتنا دعي رصم
 . ةوقلاب اهبلقو اهيلع ةروثلا اهرو ٠ ماظنلاو ةموكحلا

 لحلا وه لحلا

 ءارقس نه ةفورعم ةحيصنب - تعراس ٠ هيف اهسفن ىشارقنلا ةموكح تدجو ىذلا قزأملا اذه مامأو
 : #1914 ماع ربمسيد 8 ىف نيملسملا ناوخإلا لح رارق رادصإ ىلإ -- ايكرتو اسنرفو اكيرمأو ايناطيرب

 ناكو « انبلا نسح ماعلا دشرملا ىقيتساو ؛ نارخالل داشرإلا بتكم ءاضعأ عيمج لاقععاب كلملا ماق مث

 ب



 ةحاتإل ىقبتسا هنأ امإ : نيلامتحا مامأ عضو ائبلا نسح نكلو حراشلا لجر ىلع آبيرغ ءانثتسالا انه

 ىف أتيلا مهي لصتي نأ ضرتفي ىذلا ىرسلا زاهجلا ءاضعأ ةفرعم ىلإ هرقي دق ىذلا هكرحتل ةصرفلا
 ىأر دقو . هلايعغأب ىنقت ةطخ ذيننعل ةيادب ناك لاقععالا نم د انثتسا نأ وأ .. فورظلا هذه لثم
 , اتلطم هنم جورخلا مدعو هتيب مازتلاب الإ نيلامتحالا الك ىف ةموكحلا ىلع ةصرفلا ترفي نل هنأ انبلا

 مهمعؤتي بابشلا نم هدع دي ىلع ءاج ىللا ىشارقنلا لايعغا ناك مث . عيممجلاب هلاصتا عطقو
 قلطيو ةيلخادلا ةرازو لوخد نم نكمتيل ٠ سيلوبلا طابض دحأ ىز ىدترا ىذلا «ديجملا دبش ةومحمو
 اثبلا عمس نيحو . هيقفارم نم ادحأ بيصي نأ نود هلتقيف اشاب ىشارقتلا ىلع هسلسم نم رانلا
 رشآ نارثع هعجتو «سأتلل نايب اذهو نارنعب ةيرصملا فحصلا هترشن اثايب ردصأ ىشارقنلا لايعشأب

 ( «نيملسم اوسيلو .. اثارطإ اوسيل»

 نمو .. ءازجلا عيقوتو ماقعتالل برلسأك لعقلاب آددنم ىشارقتلا لايعغا هنايب ىف انبلا ركنتسا دقو
 اهب ىلدأ ىلا تافارتعالا ىف ًابيس ناك هنأ تعدا نيح نايبلا اذه لالغتسا ةطلسلا تلواح اهيتاج
 دق نيمهتللا تايونعم نإ اهتاءاعذا ىف ةمركحلا تلاقو . راكنإلا ىلع ًارصم ناك نأ دعب لتاقلا

 هنأ نيبت هللا ليبس ىف اداهج هنوربتعي أم نأو « مهنع ىلخت دق انبلا نسح نأب اوملع نيح تغعض

 ىذلا نايبلاب ىرسلا زاهجلا ءاضعأ ئجوف دقو . عيحصلا ىئيدلا ساسألا ىلإ رقتفت لامعأ هرجم

 هنأ ودبي ناك ىذلاو زاهجملا ميعز ىدتسلا نمحرلا دبع نكلو ٠ هراكنتسا هنم أوركنتساو امرا هردصأ
 نأ هل نكمي الو - دصقي مل انبلا نإ نايبكل هليلحت ىف لاق ٠ انبلا نسح هدصقي ام مهف ىلإ برقألا
 «نارمع لاو ةروس ىف ةدراولا ثايآلا نأ انرظن تفلي نأ دصق لي , لايتغالا ةيلمع راكدتسا - دصقي

 نوئعألا متنأو اونزحتالو أرئهت الو . نيقتملل ةظعومو ىدهو سانلل نايب أذه» ىلاعت هلوقب أدبت ىتلا

 . ميظعلا هللا قدص . «نيئمؤم متنك نإ

 !؟روشتم مأ نارق

 نيسهتملا ةدثفأ تيبثت دصقي ناك اتبلا نسح نإف تايآلل ىدتسلا نمحرلا دبع ليل بسحو
 ىلاعتلابو . «نينمؤم متنك نإ» نرلعألا مهنأل ارنزحي وأ اونهي الأو ًادبم اب كسمعلا ىلع مهعيجشتو

 ىلع مهريغ ضرحي ناك سكعلا ىلع لب . مهتلعف ركنتسي وأ هتعامج ءاضعأ نع لهعي مل انبلا نإف
 وترحم الو اونهتالو ١ ثيقتملل ةظعومو ىدهو سال نأيب أذه» تايآلا ةلمكت دنع كلذو . اهنم ديزملا

 نيب اهلرادت مايألا كلتو « هلثم حرق موقلا سم دقف حرق مكسسم نإ « نيئمؤم متنك نإ نرلعألا معئأو
 نيذلا هللا صحميلو ؛ نيماظلا بحي ال هللاو . ءادهش مكتم لختيو أونمأ نيذلا هنلا ملعينو ٠ ساأنلا

 . ميظعلا هللا قدص «اوتما

 دقف « ةكرحلا ءاضعأ نم هريغ همهفي مث اه انبلا نسح نايب نم ىدتسلا نمحرلا دبع مهف اذكهو
 روشنملا اهب أرقي نأ داعما ىتلا ةقيرطلا سفبب نايبلا ارق اذهلو . ىرسلا لمعلا ىف اقرفتسم ناك

55 



 . ةيرسلا تاكرحلا ىف ءاضعألا نيب ةداع اهب مهافتلا متي ىتلا «ةرغشلا» وأ ىرسلا

 قدراف لاينغال ةطخ

 لاز ام انبلا ذاتسألا نأ ىرسلا زاهجلا ىف ءاضعألا ةيقب عنقي نأ ىف ىدنسلا نمحرلا ديع حج دقو

 مويلأ ىف .. ايصخش قوراف كلملا لايتغا ىف نوركفي اوأدبف ٠ مهنع لختي مل هنأو ٠ مهعم هذهع ىلع

 موي ةيوادفلا ةبقلا دجسم نم ىشارقتلا ةزانج ىف نيعيشملا سأر ىلع نوكيس قوراف نأ هيف عيذأ ىذلا
 , ةزانجلا ءانثأ مكحلا ماظن بلقو قوراف لايتغال هعطخ ىرسلا زاهجلا دعأ دقو .. 1544 ريمسيد 4

 مكحلا ءدب طيتري نأ ديري ال هنإ الئاق كلذ ضفر .٠ ةطخلا كلت ءابنأ هتثلصو نيح انيلا نسح نكلو

 ٠ ىتثإ لاق لعقلل ضرعم ًايصخش وه هنإ هل اولأق امئيحو ٠ ىتوملا ةمرخل ضرعتلاب رصم ىف ىمالسإلا
 :؟9149 رياربك ١7 ءاسم ىفو ٠ رهشلا فصنو رهش نم لقأب كلذ دعبو . هلل ىرمأ ضوفأو كلذ متعأ

 جرخ ىذلا انبلا ميشلا لايتغا مت (ايلاح سيسمر) ىلزان ةكلملا عراشب نيملسملا نابشلا ةيعمج ماهأو
 ٠ ىلإ بهذ دق نأكو « هلايتغال ابسحت ةيربجلا ةماقإلا هسفن ىلع ضرف نأ دعب ةرم لوأل ةليفلا كلت ىف
 ىدتسلا نمحرلا ديعل هرايتخا رشاكتت لل هتيصو برح عملاص اهسيئر ملسيل نيملسملا نابشلا ةيعمج

 . هبايق وأ هتافو وأ هلايعغا ةلاح ىف ناوخإلا ةماعزل رصانلا دبع لامجو
 تاق وكب ندعي اوناك نيذلا نييرسلا ةطرشلا لاجر نم ةعومجم انبلا ةلعق نأ احضاو نأكو

 ذقنملا ناكو « .ءارزولا سيئر ىداهلا دبع ميهاربإو ؛ باونلا سلجم سيئر «ةدوج دماح» نم ةرشأيم
 هلوأ ةممرجلا لسلسم ًايصخش عباتي ناك قوراف كلملا نأ دعب اميف فرع دقو . ماعلا نمألا ريدم رشابملا

 راتلا قالطإ دعب انبلا نسح خيشلا هيلإ لقن ىذلا ىنيعلا رصقلا ىفشتسم لصتي ناك هنأ ىتح ؛ لوأب

 ':ءاج اذهلو . ةافرلا ىلإ ىدؤت وأ ةرثؤم تاقلطلا اهتثدحأ ىتلا تاباصإلا نكت ملو . ةأنجلا نم هيلع

 وه كذملا نأو , ةلتاق نكت مل ةباصإلا نأ ىنعي امث داحلا فيزنلا وه ةافولا ببس نأ ىبطلا ريرقتلا ىف
 [ توملا ىتح فتي انيلإ نسح كرعب ءابطألا رمأ ىللا

 أم اهل ناك ابر ..هلاجرو كلملاو ناوخالا نيب هاضملا فتعلاو فتعلا باتك نم ةحفص تهتنا !لدكهو

 'ىذلا وهو . ةروغلاو رصاتلا دبع عم ناوخإلا بئاج نم فنعلا رارمتسال تارربملا ام نكلو ٠ اهرربي
 .. ؟ نآلا ىتحو ىمالسإلا حتقلا ذنم ىرصم مكاح هلعفي مل ام مالسإلا ةمدخو مهتنمدخل لمع

 ! لاؤسنأ ره اذه

 < يع رى



 ىناثلا مسقشلا

 ليملسملا ناوخألا ةمكاحم





 ةسايسلل نيدلا

 مأ

 ؟ نيدلل ةساسسلا

 نأ ذنم نوسلسم ا ناوخإلا ههجاو ىذلا لاؤسلا يب زي
 نرقلا نم تانيئثالثلا ةياذب ىف مهتعامج اوسمأ

 نأب لوقت لاؤسلا كلذ نع مهتباجإ تناك نإو .. ىلاخا
 نولمعي مهنأب مهنومهتي مهيضراعم نأ الإ :نيدلل ةسايسلا
 ىهو ىلعأ فادهأل ةليسو نيدلا نأ ىأ . ةسايسلل نيدلاب

 . ةسايسلا

 نأ



 ءزجك ةيمالسإلا ةموكحلا ةماقإ ىلإ نوعدي مهنأب نولوقي مهف كلذ نوركني ال ناوشإلا نأ بيرغلاو
 نآرقلا تايآ نإ : لوقلاب مهموصخ مهيلع دربو .امكاحو يبن ناك هلك لوسرلا نأو . ةعيرشلا نم
 ركب ىبأل لوسرلا ةراشإ نأو ةيمالسإلا ةفالخلا ةماقإ ةرورض ىلإ رشت ول ةينيدلا ثيداحألا صوصنو
 ةفالخاب هيلع راشأ دق لَم هنأ ىنعت ال :ريخألا هشرم ءانثأ هنم الدب ةالصلا ىف سانلا ةمامإب قيدصلا

 نأ نكمي ناكو مكحلل ركب ابأ اوعياب نيذلا مه لوسرلا سيلو نيملسملا نأ ليلدب هدسعب نم مكحللاو
 . ةريغ أوعيابي

 ىسايسلا لمعلل مهلوحت ناك دقف .. ظعولاو داشرالل ةيعمجك مهطاشن اوأدب دق ناوخإلا ناك امو
 .رصم ىف ةيبلغألا بازحأ سعاقت بيسي لوحتلا كلذ نيخرؤملا ضعب رسفيو .. ةيرصيق ةدالوب هبشأ
 قرراف كلملا مامأ دفولا اهمدق ىعلا تالزانعلاو بعشلا تاحومط نع ريبعتلا نع ؛دفولا بزح ةصاخ

 اذه ءلمل ناوخإلا مدقت دوشنملا حالصإلا ىلإ ريهامجلا دوقي ىللا بزحلا نم ةحاسلا تلخف ءزيلجنإلاو
 كلما نيبو امهدحأ نيب ةموصنلا نم اتوص ىلعأ ناوخإلاو دفولا نيب ةموصتللا تناك كلذلو ؛غارقلا

 . ىإرسلاو
 مهراكفأ ةمكاحم نإف - ليوطلا مهخيرأت ربع - ةريثك تامكاحمل اوضرعت دق ناوخإلا ناك !ذإو

 دشرملا ىبيضهلا نسح نيا - ىبيضهلا نومأم راشعسملا ىلإ تبهذ كلذل .. اردان الإ متت مل مهفقاومو

 نآلا نارخإلا باطقأ زربأ - نبالا ىبيضهلا - وهو - انيلأ نسح سسؤملا دشرملا دعب نارشإلل ىناقلا
 انخاسو ةرم اثداه - هعم *رارخلا ىرجو .. ىرصملا بعشلا سلجم ىف مهمساب ىمسرلا ثدحتملاو

 , هتاباجإ ىف احيرص لجرلا ناك دقف ةنامأللو . مهراكفأو ناوخإلا فقاوم نم سيفك لوح - هتنأرم
 . انخاس ناك امهم .. لاؤس ىأ نع ةباجإلا نم جرحتي نأ نود « هشاقن ىف ردصلا بحر

 نودتضاةشنلاوةمهبملاتاراعشلا ضعي نوقتطت مكنأبلو تي نيملسم ان اوخإلل ماهت كانه
 تاكرشو نايرلا مالسإ وه له ؟ نودصقت مالسإ ىأن "لحلا وه مالسإلا" راعش لثم حضاو ديدحت
 ؟ مكيدت افلعشم اموهقم مالسالل نأ مأ ...نيدشارلا ء افلخا مالسإ مأ لاومألا فيظوت

 وأ انتايدنع نم ابيش اذه سيلو .. اتتديقعو ائؤدبم اذهو لحلا وه مالسإلا نأ دكؤن نحن معن ال
 نم ةرشآلا ىف وهو هنم لبقي نلخ ًاتيد مالسإلا ريغ غعبي نمو".. هللا مكح وه هنكل ؛نحن هائعرتخا
 :ثيملاعلا بر هلل يتاممو يايحمو ىكسنو ىتالص نإ لق“ ..”ءالسإلا هللأ دنع نيدلا نأ" .."”نيرساخلا

 نأ سانلا نم ديرن اننإف ةدعاقلا هذهب ىدانن اهئيحو ”نيملسملا لوأ انأو ترمأ كلذبو هل كيرش ال
 ىف دوعت نأ وهو ؛دقتفملا لصألا اذه ىلإ دوعت نأ اشيأ ةلودلا نم ديرئو .دقتفم لصأ ىلإ اودرعي

 .. ملا .. ةيداصتقاو ةيبرحو ةيجراخو ةيلخاد اهرومأ لك ىفو مكحلا ةفسلخ لك ىفو اهعسايس لك
 مث :هفقت فقوم وأ ؛هذخنت رأرق وأ اهوطخت ةوطخ ةيأ ىف مالسإلا مكح وه ام فرعتل مالسإلا ىلإ
 عمتجيل .مكحلا اذه نيكمتب ىدانت نأ الوأ انيلع بجيف :!دوقفم لصألا ناك اذإف ءمكحلا اذه قبطت

 , أةراك ماع يف راوشأ اذه ىرس َ

 ا



 اعيمج انققتا اذإف .عقاولا ىف دقتفملا وأ هوجوملا ريغ لصألا اذه ةماقإ ةرورض ىلع اعيمج نوملسملا

 وأ لصألا لوح قفتت نأ وه مهملا امهم سيل قفتن وأ كلذ دعب فلتختلف هترورضو لصألا اذه ىلع
 .ي2َ لوسرلا رصع ذتم دجو دقو «لويقم رمأ اذعو تاداهتجالا فلتخت دق هللا مكح وهو. .ساسألا

 ىلصي ىتح مكدحأ نمؤي ال“ ءانعم أم هشيجو هتياحصل للي لوسرلا لاق دقف لاثملا ليبس ىلعو'

 نأب مهرمأو ..”ةظيرق ىنب ىف رصعلا لصيلف هلوسرو هللاب انمؤم ناك نم وأ :ةظيرق ىنب ىف رصعلا

 نكلو ةظيرق ىتب وحن اودع أوعراسو نوملسملا دجف ءاهنم هوهيلا !وجرخيو ةظيرق ىتب اوزغي.
 بيغم دعي الإ اهيلإ اوُنصي نل مهنأ اوأرو ؛ةظيرق ىنب ىلإ دعب اولصي ملو بيغملل تلام سمشلا
 وزغلا ىلع انثحي نأ ُهنيَع لوسرلا دارأ دقل ضعبلا لاق ٠ مهنيب اميف رمألا اوثحبيل اوفقرتف .سمشلا
 : رخآلا ضعبلا لاقو .. برغملا لولح لبق نآلا رصعلا ىلصت نأ بجي اذهلو انتقاط ردق هب حارسإلاو
 اترمأ اذكه .. ءاشعلا دعب هاتيلص ول ىتح ةظيرق ىتب ىف هيلصن نأ بجي تاذلاب رصعلا اذه

 ىأرلاب اوذخأ نيذلاو .. اولص لوألا ىأرلاب اوذخأ نيذلاو ةظيرق ىتب ىف رصعلا ىلصن نأب لوسرلا
 . ةظيرق ىنب اوكردي ىتح مهتالص أولجأ ىناثلا

 دراو رمأ فالتخالا

 وأ ساسألا ىلع قافت! كانه ناك نكلو ؛ لوسرلا ذهع ذتم دوجوم ريسقعلا ىق الخلا نذإ .[ل
 ىتعتو لوصألا مهف ىف فالتخالا ىئعت اهتكو « مالسإلا ىف بهذم نم رثكأ كانهر .. لصألا
 مهنفلاىففالصخالاف .لصألا لوح قايفتاكاتهنوكينيحنذإ . ىأرلاب داهيعجإلااسفيأ

 ريغ لصألا اذه نوكي نيح نكلو . نايحألا ضعب ىف ايوووض نوكبو لب درأو رمأ ةاهعجالاو
 ىف نوكي ؟ ةلاحا هذه ىغءادتلانوكي اذامعق ء هللا باتكر يغ ىلإ نوعجربو .. ةوجوص

 ؟ لصألا ىف مأ ليصاغتلا

 كجسماثرب نيأ ئل لوسقيو ىتشسقانيل ضعسلا ىتأي نيحو .لصألا ىلإ ةدوعلا ىلإ وعدت نحن *
 فيك .. لصألاب ىعم نوئمؤي ال مهو ءالزه شقاتأ فيك .. ؟اهمدقت ىتلا لولحلا نيأو ىداصتقالا

 هي نمؤأو كسأأ ىذلا لصألا بلص ىف ؟ لصألا لرح نوقلتخم ًالصأ نحنو ليصانعلا ىف مهشقاأ
 اذه ديفي اذامب وأ ..لعفي اداه "أرافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا تلقق". .هللا ةعاطو ..بيغلاي ناهإلا
 ةلأح هذه نذإ "تانج مكل لعجيو نيئيو لاومأب مكددهو آراردم مكيلع ءامسلا لسري“ ؟رافغتسالا
 قدصب نمي نأ الوأ دبال ؟ اذهب نمزي ال ًادحأ شقانأ فيك.. ةينامإ ةلاح ىلع بترعت ةيداصتقا'

 ىرقلا لهأ نأ ولو" .موضوملا اذه هعم شفانأ نأ عيطتسأ ىتح .دعولا اذه وأ ةيآلا هذه ةقيقح

 تاكريو تاحرتف امهيلع بترتي ىرقتلاو نامإلا نذإ "ءامسلا نع تاكرب مهيلع انحتفل اوقلأو 0

 كسمتلاو ىرقتلاو ناميإلاب 8تاكربلا هذه ققحتت فيك ءدللا الإ اهملعي ال ضرألاو ءامسلا نم
 جمانرب ىلإ انوفرجي نأ نوديري وأ :كلذب نونمؤي ال اتننوشقاني نيذلا ناك !ذإف ,هرماوأو هللا عرشب

 بو



 اوئمأ ىذلا اهيأاي" :ىلاعت هللا لوقي نمؤأ انأ .ةفورعملا ةيمالسإلا لوصألا ريغ ىلع مئاق ىداصتقا

 . "دلوسرو هللا نم برحب ا!ونذأف ارثعفت مل نإق نيتمؤه معنك نإ ابرلا نم ىقب اه اورذو هللا اوقتا

 منسنمتسا نإ هللا !ويراكم

 نأ بحي ملسم ىأ ؟دلعفأ نأ ىتم بولطملا اذامف ءايرلا ىلع امئاق ىداصتقالا ماظنلا ناك اذإ
 لثم ىدنع سيلن انأ امأ لشتتيلف هللا بلغي نأل دادعتسا هدنع نمو ءهللا عم برح ىف دنأب سحب
 لودلا نإ ىل لوقتس ؛ةحض' رلاو ةحيرصلا هرمارأ دو ىف فقأ نأ وأ هللا براحأ نأل دادعتسالا اذه
 ,ةمألا هذه ىلع دوقعم هللا نامالا نإ كل لوتأ ,دللاب نامالا خ ... اهتالكشم تلحو تمدقت ىرخألا
 رصنت نأ -- اهمدقتو ةملسملا ةمألا هذه هوجول طرش "مكرصني للا اورصنت نإ اوئمآ ىللا اهيأ اي
 :ةمدقتم اهنأب ام ةمأ ىلع مكحلل ىفكي ال هدحو ىركسعلا وأ ىبرخلا مدقتلا نإف كلذ عمو .هللا
 ةيراحم ىف اهتضق ىتلا تاوتسلا هدع مك ىرتل ةمدقتم اهنع لوقت ىعلا ممألا هذه ىلإ رظنأ

 ةدرجرم مذقتو ةوق لماوع كأانهو ٠ بيرق تقو ىتح مهضعب نربراحي اولظ دنقل ٠ ضعبلا اهندعب
 .اهكردت ال انكلو انيدل

 لوصاالا ىلع قافتالا

 نأ بجي :عورفلا لوح فالتخالا مهيلع سيئو لصألا ةماقإل اوهمجتي نأ نيل لا ىلع نأ ضورفملا
 نركي نأ :حونمم راكتحالا «عونمت ابرلا: لثم مالسإلا اهب ءاج ىتلا ةيداصتقالا لوصألا لوح قفتن
 كلو , ايداصتقا ابلاق وأ .ةدماج ةيداصتقا ةيرظن عضأ ال ىننإ ,عونمم انم ءاينغألا نيب ةلود لاملا
 ىف ذيفنتلا وأ قيبطعلا ةيقيك لوح فالتخالا مث اهي كسمتلاو ةيداصتقالا لوصألا ءايحإ ىلإ وعدأ

 ىتبت نأ بجي ىللا ساسمألا نيكرات :ساسأ ريغ ىلع ةيداصتقا تايرظن نوعنعي مهنإ ؛عقاولا
 علسلا شعيل ىداصتقالا معدلا نع اننوثدحي لاشملا ليبس ىلعو ؟ةيداصتقالا ةيرظنلا هيلع

 اعد ىعلا ةاكزلا هيف ئوكرتي ىذلا تقرلا ىف .دودحملا لخدلا ىوذ وأ ءارقنلا لجأ نم تاجايتحالاو
 ىه هذه :ءارققلا ةجاح ىفكي ام ءاينغألا نم دخأت نأ .هئاكرأ دحأ هللا اهلعجو مالسإلا اهيلإ

 ىلع مرتي ام وأ مالسإلا هيلع موقي ام لك ضفرت اسك ةلودلا اهضقرت ىتلاو اهروص طسبأب ةاكزلا
 عفرتل طقف ةعاس عبر ًاركيم هتاسلج بعشلا سلجم مستفي نأب بلاطت الز امو ائبلاط دقل . مالسإلا

 بلطلا اه نكلو ءاهذعوم ىف ةال.علا ةماقإ نم + اضعألا نكمتيل :ربظلا نأذآ ءانثأ تاسلجلا
 سلجملا ءاضعأ نم ددع نم هيلع عقوم بلطي تمدقت دقو. عطاقلا ضفرلاب ةمركحلا هثلباق طيسبلا

 ريخأت انحرتقاو تضعفر ةموكحلا نكلو ةالصلا ءانثأ ةسلجلا عفرل اهتاذ ةموكملا نم ءاضعأ مهنيب

 1. هنأشب رارق ذاختال سلجملا ىلع بلطلا ضرع ىتح تطفرو لب ءرهظلا ةالص دعبل تاسلجلا ءدب

 مالسإلا" نأب لوقت امئيح اننأو ,بعشلا سلجم انلرشد دعب اهتقيقح ىلع عاضوألا انيأر انثإ ةلأسملا
 لصأو .ةيعرعش ةدعاقي ركذن انكلو .ساتلا ىلع هب كحصضتل راعش هرجم عفرن ال "للا وه
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 امتيحو .. هريغ ءىشل ماكعحالا نوكي نأ ديرن ال اتنإف :نآرقلل ماكتحالا لوقث امنيحو .ىمالسإ
 .. "لحلا وه مالسإلا نإ" لوقتف فدهلا ةعيبط عم بسانتي ارصحخسم ًاراعش عفرت تاباطعنالا لخدن

 ديرت ىذلا نومضملا ىلإ سانلا مامأ ريشي "لحلا وه مالسإلا" راعش ؟ةطرشأ ئبعأ نأ ىئم ديرت له
 ىذلا راعشلا نأل ؛ةضماغ وأ ءافرج تاراعش ددرن نيذلا نحن اتسل ءهديرث ىذلا لصألاو هلوقن نأ

 لوح - فلتخن ال وأ -- كلذ دعب فلعخن مث ألوأ هيلع قفتن نأ بجي :نومضم هل راعش وه هعقرن
 هي نيملسم ؛راعشلا اذه نوداعي اوناك نيذلا لك نآلا حيصأ دنقل هلل دمحاو.ةليسولاو نومضم ا

 5 هاقدصو هتحصب نينمؤم

 انديؤي لكيه

 ىراضحلا عورشملا نع لكيه نيتسح دمحم ىفحصلا بتاكلا ثدحت ريشألا بادكلا ضرعم ىفو
 نأ نكي ال ةيبرعلا ةمألا نإ لاقو .نآلا هيف نحن ىذلا قزأمللا نم جورخلل انل نوكي نأ بجي ىذلا
 ..لحت فيك كلذ دعي شقانن مث لحلا وه مالسإلا نأ ىلع اعيمج قفتن نأ مهملا ؛مالسإلا ريغب مرقت
 ةدعاقلا وه مالسإلا نركي نأ بجي « لوبقم فالتشا هنكلو فلتخت نأ نكمي اذه ىفو .. أدبن !ذامبو

 , هب ىداتت امو هلوقن ام اذهو . ةتهارلا اهتالكشمو اهتامزأ زواجعتل ةمألا هذه اهنم قلطتت ىعلا

 أنل نوكت نأ انايحأ انه ىنتقي ةوعدلا ةكرح طابضنا نأل , ةيهقف تارايتخا انل نحت كلذ عمو

 نيملسملا ءاهقف اهيلع عمجأ اماكحأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف نأل الوأ ؛ ةيهقف تارايتخاو ئدابم

 لصأك ٠ ًالثم ةاكزلا بوجو . ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعم تحبصأو « ةمألا عامجإ اهيلع دقعتاو
 شاقنلا لاجم نع ةجراخو فالخ لحم تسيل .. ةيمالسإلا ةعيرشلاو ٠ مالسإلا لوصأ نم
 لوح فالخ كانه نكلو صوصتلا ضعب اهتأشب ثدرو ىعلا لئاسملا ضعب اطيأ كانه . .ةلداجملاو
 كانه لب .. . تافالتخا وأ تافالخ كانه دحاولا بهذملا لشأاد لب ؛ثيملسملا ءاهقف نيب اهريسفت
 تقنلتخا الغم ىعفاشلا مامإلاف , فورظلا فالتخال ارظن دحارلا هيقفلا ىدل ىواتفلا ىف فالتخإا

 . موضوملا سفن ىف قارعلاب ناك نيح هيلع تناك امع رصم ىف هأوتف
 ام ملع ةرغاقلا ىلإ ءاج امنيحف ؛ اهححص هنكلو ٠ ضعبلا لوقي امك هاوتن ريغي مل ىعفاشلا مامإلا

 مل رصع ىف شاع ةفينح ويأ مامإلاو .. محصف قارعلا ىف ماكحألاو ثيداحألا نم هملعي نكي مل
 كلذ دعب ءاج مث ةماعلا لوصألا ىلع دمتعاف .. دعب تعمج دق ةفيرشلا ةبوبنلا ثيداحألا هيف نكت
 . «رذعلا عطقنا دقف ثيدُخإ تبث اذإ» ليق ىعح .. اهتيقنتو اهحيحصتو ثيداحألا عمج رصع

 ةعيرشلا ىه نيملسملا ةحلصف

 نيب مامجإ كاتهو . ةعيرشلا لوصأ نم لصأك دب :كسمتلا ةرورشو : عامجإلا نع ثذحعت تنأ ا
 , .٠ « هللا عرش مكف ةحلصملا دجرت امغيح » هنأ ىلع صني نيملسم ا ءاهتن

 ..ثيداحألا رأ نآرقلا نم «صنو عوضوم ا ىف نوكي ال نيح نكلو ؛ةحلصملاب اعيمج أولاق دقل معن *

 بنا



 دري مل ىتلا لئاسملا امأ .صنلا قيطو شاقنلاو راوحلا عطقتأ ىوبث وأ ىتآرق صن كانه ناك آذإف
 ةحلصت جامجإلا اهيف قبطيف ًاهريسقت ىف ءاهقفلا قلتخا صوصل تدرو وأ ,صوصن اهنأشب
 صنلأ قبطت نأ ىه اهريغ ةحلصم دجوت ال ىتلا ةحلصملاف صن كانه نوكي نيح نكلو .نيملسملا
 مساب ليطعتلا وأ ءافلالل ةيوبنلا ثيداحألا وأ ةينآرقلا صوصتلا تضرعت الإو .ةشقانم نود
 ىتلا صوصتلا ضعب كاته كلذك ءاهب ذْهُألا بجي ةعطاق صوصن نيدلا ىف تدرو دقل . ةحلصملا
 . .ًالثم عراوشلا ىف رورملاو ..تاليصفت نود ةماع ماكحأك تدرو دقف :اهريسفت ىف هاهتجالا نكمي
 مظنن فيك نكلو ةراشإلا هرج هقيشي ىتح وأ ملسملا هاخأ ملظي نأ ملسملا ىلع مارحف :بجإو اذه
 .هيبف فاتخن اه اذهف ةيثوضلا تاراشإلا قيرط نع مأ ىركسعلا قيرط نع .. عراوشلا ىف رورملا
 مهلاومأ ىلعو عراشلا ىف سائلا ةايح ىلع ةظفاحملا ةرورض وه هيف فلتخن الأ بجي اه نكلو
 ..ةيوبت ثيداحأو , ةينآرق صوصن اهلأشب تدرو دقن -الثم- ىروشلا اضبأ ..مهئامدو مهتاكلتممر

 قيرط نع ؟ىروشلا قبطن فيك نكلو .ىمالسإ ًادبمك ىروشلاب كسمتن نأ نذإ انيلع بجيف
 امل هككرت ام انهف ةحورطملا لاكشألا رخآ ىلإ .. وأ ةيعمج مأ ؛ىروشلا سلجم مأ بعشلا سلجم
 ىف انفلتخا اذإ امأ .دراو رمأ وهف كلذ ىف انفلتخا اذإف .. ةماعلا انعحلصم قفو ؛ررقنل مالسإلا
 نأي اولاق نيذلا ءاهققلا ضعب كانه عيحص .نوكي نأ بجي ال ام اذهف أدبمك اهتاذ ىروشلا
 اا" ىلاعت هلوق ليلدي مكاحلل امزلم سيل نيراشتسملا ىأرب لخألا نكلو ؛ةيمالسإ ةطيرف ىروشلا
 ىأرب ذخألا نأ ىصخشلا ييأر ىف نكلو "رمألا ىف مهرواشو" لاق نأ دعب ”دللا ىلع لكوتف تمزع
 ىف ىروشلا مساب ةروسب هللا اهصخ ىلا ىرّوشلل ىنعم الف الإو . مكاحلا ىلع بجاو نيراشتسملا
 . ميركلا نآرقلا

 ؟ فيك ىلع فالتخالاو ٠. اذام ىلع قافتالا

 انرمأ ةياغ ىلإ انلصوي ىذلا بولسألاو ةقيرطلا لوح دراو فالتخالاو « بولطم داهتجالا نأ لوقأ

 هلوح رواحتت ام اًذهق ىروشلا هله ققحن فيك نكلو . ىروشلاب انرمأ دقل - ىلاعت هللا اهب
 أدراو نوكي الأ بجي وأ ةرملاب هراو ريغ رهف اهتاذ ىروشلا ىلع فالتخالا امأ .. هيلع فلتختو

 نيملسملا نع عافدلل ةرقلاب مامتهالاو . اهنارمعو ضرألا ةعارزو . ملعلاب انرمأ دقل . نيملسلا نيب
 قيرطلا ىلإ لوصول راوحلا هلوح ميقن نأ بجي ام اذهف .. كلذ لك متي فيك نكلو مالسإلا ضرأو
 . هتعيرشو هللا رمأ هب قبطن ىذلا لفمألا
 : الئاق دهيدح ىبيشهن|نومأمراشعسملا ل صاويو

 ..لصألا وأ ساسألا امأ طقف بولسألا لوح نيرخآلا عم فالخلا لبقتو ىمالسإلا لحلاب ىدانت اننأب الج
 . هيف اتفلاخي نأ دحأ نم لبقت الق ةيمالسإلا ةعيرشلا وهو
 : ةلاثآق فايضبو

 نى



 بجي ميهأقم ثيو ةيمالمإلا ةوعدلا ريس طبضل ةيرورض اهارن ىتلا ةيهقفلا انتارايخ نإف كلذ مغرو

 ىروشلا نأي لوقت ةيهقف ءارأ كانه ىسايسلا ماظنلاب قلعتي اميف ًالثم .. اهلوح سائلا عمج نأ
 هل امزلم نوكي ال مهيأر نأو ؛ رمألا ىف مهرواشي نم راستخي ىذلا وه مكاسحلا نأو . ةسزلم
 نأ انلقو - ىلاعتو هئاحبس - هللا نيد باوصلا هنأ دقتعت ىذلا ائيأر نحن اتلعأ دقو ...عابتالاب
 ةيمالسإ ةلود كانه نوكت نأ نكمي الو ةيمالسإلا ةلودلا سسأ نه ساسأو مزالو بجاو رمأ ىروشلا

 نوكت نأ بجي ىروشلاو نكمم ىدم عسوأ ىلع قبطي ىروشلل حميحص ماظن نود هللا ةعيرش قبطت
 نم ردص ىذلا رارقلا نأ ىنعمب رمألا ىف مهرواش نيللا ىأرب ذخأي نأ مكاحلا ىلع بجيو ةمزلم

 نأ بجي كتذك . هاطختتي وأ هزواجتي نأ بجي الو مكاحلل امزلم نوكي نأ بجي ىروشلا سلجم
 .. نيملسملا عومج نع رشابملا رحخلا باختنالاب ىروشلا سلجم ءاضعأو .. دقعلاو لحلا لهأ نركي

 ناوخإلا ةعاسج ةأشن ذئم انيلأ نسح ديهشلا مامإلا ررق دقش .. انيلع آديدج ارمأ سيل انهو

 أم برقأ وه اهشيعن ىتلإ روصعلا هذه ىف هب لومعملا ىباختنالا ماظنلا نأ هيدي ىلع نيملسملا

 قيرط نعو روتسدلاو نونأقلا ءاهقف اهعضو ىعلا تانامضلا نم هيف امم ىمالسإلا ءاظنلا ىلإ نوكي
 - الثم - اذه .. مكاحلل ةروشملا نومدقي نيذلا دقعلاو لحلا لهأ نييعت نكمي ىباشعتالا ماظنلا اذه
 . اهتمالسو اهتحصب انم ًانامأ نيملسملا نارشالا ةعامج اهب يدانت ىتلا ةيهتفلا تارايتخالا نه

 ىبزحلا ددعتلاب نمأت

 أديم هنأ انلقو لي .. نيملسملا ناوشإلا ةعامج ىف هب نمؤث ىذلا ىبرحلا ددعتلا أدبم اضيأ كأنه

 ءاهقفو ةيمالسإلا تاعامجلا نيب تافالتخالا ىلإ كل ترشأ نأ قبس دقو مالسإلا ءدب ذتم ققحتم

 كانه نكلو نآلا هفرعت ىذلا اهاتعمب ةيسايس بارحأ نيب تافالتخالاب نوكت ام هبشأ ىهو نيملسملا
 اهيلذع ىتلا طاقتلا نأ ىتعمب ىمالسإلا راطالا ىف ىبرحلا هدعتلا نيبو قلطملا ىبزحلا هذعتلا نيب اقرف

 راوخلا ماظن نم تجرخ ىتلأو :ةرورضلاب نيدلا نم ةمرلعملاو . نيملسملا ءاهقف نيب عامجإ

 ىلع يىبزح ددعت كأنه نوكي ىتح نيملسملا نيب الخ لحم دعت مل لئاسم هذه ..داهتشجالاو

 .. نيملسملا نيب لالخلأو داهتجالا لحم رومألا نم كلذ ادع اميف امأ تايهيدبلا نم اذهق اهساسمأ

 فئتخت ام اذه ؟ شيجلا وأ ةعارزلا وأ ميلعتلاب ىقرت فيك ةييزح ةيددعتل اساسأ نوكت نأ حلصتف
 : بارحألا هيف

 نأو ملعتت نأ ةأرملا ىلع بجي هنأب لوقت نحن - ًالثم -ةأرملاب قلعتي اميف ةيهقف تارايتخا انل نحن
 لثم ةايحلا رومأ ضعب ىف نلمعي ىئاللا ءاسنلا نم ةيافك ضرف كانه نوكي نأ بجيو ٠ فقشتت
 ثاديسلا عم لماعتلا وأ شيحقملاب موقت ةطرش ةطباضو ضيرستلاو تانبلاو دالوألل سيردعلا
 نأ نود لامعألا هذه لثمي مايقثل ءاسنلا نم فاك ددع كانه نوكي نأ بجي هنأ ىرت نحن ..ءاستلاو

 . قئاللا ىمالسإلا رهظملا ىلع ظافحلاو ىعرشلا سايللا ةرورض عم اهؤايح شدخي وأ اهتمارك ناهت

 احا



 ىتلا ةيهقفلا تارايتخالا ضعب انل هيلع عمعجت نأ ةمألا نم ديرن ىذلا ماعلا أدبملا نع الضف نذإ

 ىرورضلا نم سيل هلأ ىرث تاليصغت ىف لوخدلا نود ةيساسألا رومألا ضعب ىف انرظن ةهجو دكؤت
 . سسألاو لوصألا بايغ عه اهيف لوخدلا

 ةينخادلا قروشلا

 نكلو ..ةيمالسإلاةلودلاءايق سسأ نمأساسأ اهتوربتعتو ىروشلابنو هانكمكنأب تلق دنقل 1

 ىلع نوطرتشت مكنأو مكنيب اميق ىلخاد ماظنك ىروشلا نوقيطت أل مكتأب مكمهتي نم كانه
 1 كلذ ىلع كدو امف .. ةعاطلاو عمسلا ىلع دشرملا وأ « مامالل » مسقلا مكيلإ مضتي نم

 ساسأ ىلع الإ انثيب اميق رارق ىأ مرين ال نحن انتقيقح ةقرعم نع سانلا دعبأ وه اذه لوقي نع نأ ا

 نأ امك ثحابملاو نمألا ةزهجأ نم نودراطم اننأ مشرو ىدم دعبأ ىلإ اهقبطن ىتلا ىروشلا نم

 هل ام اتتيب اميف ققحن كلذ عم اننأ الإ اندصرتت ثحابملاو .. ةمرحم انتاعامتجاو انعتم نوناقلا

 كانه تتاك انيلا نسح ديهشلا مامإلا دهع ذتمو بازحألا نم رخآ بزرح ىأ وأ ىتطولا برحلا هققحي
 . ةرادإ اهنم ةبعش لكلو بعش ةدع كاتهو ىراشتسإ بتكم كانهو ةيسيسأت ةئيه
 نم دلسعلا اذه لك ماعلا دسشرملا بئاسج ىلإ كانهو .. ىروسث كانه نوكت هلأ نكم فيسك نذأ

 و نيريدملاو نيراشتسما

 ةعيبلا نع اذاهو

 مسقلاوةعاطلاو عمسلا ىلع ةعيابملا يضتقي نأوشإلاىدلهيلوسعملا«ةعيملا» ماظن نكلو []
 ؟ ىروشلا نيبو ةعاطلاو عمسلا نيب نوقفوت فيكن دشرملل اهب نيدلاب فحصل ا ىلع

 ىف داهجلاب ةصاشل ةعيب عيابن نحن .. نيملسملا ضعب ىدت ةفورعملا «ماعألا» ةعيب عيأبت ال نحن #

 دودحلا ةماقإ قح هل نوكي نأل - الغم - دشرم لا عيابن الو ةيمالسإلا ةوعدلا ةماقإل هللا ليبس

 ةعيبلا نودبو.. هللا هب رمأ امو عرشلا هودح ىف ةعاطلا ىلع عيابت نحن. .برحلا نالعإ وأ ةيعرشلا
 لكل ناكو ام ةلكشم انثحبو سائلا نم ددع ..انعمتجا انئأ ول ؟ميظنت وأ ةعامج كانه نوكت فيك
 نود وه هيأرب لمعلا ىف قحلا انم لكل نأ كلذ ىنعي لهف نيرخآلا ىأر نع فلتخي اهيف ىأر ائم

 ؛نيرخآلا ىأر

 ضعبكاته نكلو .. نيملسملاناوخإلاةعامجل ىه قف رامعش اك ةيبزهلاةيددععلابلوقت تنأ 1
 ريغ دجويال ةيعرشلا ةيراّرلا نم كانهو . , مالسإلا ىف بارحأ الأب لوقت ةيمالسإلا تاعامجلا
 بزح وه كاداع أمو. هللا بزح معثأ مكنإو , ناطيشلا بّرحو ؛ هللا برح : طئاغ نينثأ نيبزح

 اوقطن نإو ىتح نيمكسملا نم ارسيل مكعم نوفلتشي نيذلاو طقف نوملسملا متنأ مكنإو ناطمشلا
 مأ تنأ كقدصن له ؟ قدصن نمو ؟ نييأرلا نيب قفوت فيكف .. ةالصلا اوماقأر نيتداهشلاب

 را



 ل عوضوم ا أله ىف هئع ربعيو مالسأإلا مسأب ثدحتي مكتم نمو نيرطآلا قةدست

 اهيف فالخ ال ىتلا ةيساسألا هثدابمو مالسإلا لوصأب كسمتي ىذلا وه -- كل تلق امك - هللأ بؤح *

 بوجو لثم ةعطاق ةيوبن ثيداحأو تايآ اهئأشي تدرو ىتعلا لئاسملا ىهو ًادبأ اهنع جرخي الو
 . ةاكرلا

 نويعوبشلاو نحن

 مهلنوحسست لهف نييصويشلا ل ثم كل 3 ىف مكعم فلتخت ةيسايس بازحأ كانهنكلو []
 5 ىددعتلا مكماظن ىف مخعمةكراشملاب

 نوملسم نحن ىل لاق ملاعلا نيمأ دومحمو , ةكراشملاب هل عمسأ هللا الإ هثإ ال لاق اذإ ىعويشلا *
 هشقانأ نأ عيطتسأ نيعم ىداصعقا ماظني ىداني هتكلو ملسم هنأ ٠ هنأش اذهف .. نويعويش انكلو

 هللا انرسأي ملو ٠ هللا نيبو هنيب ةلأسم هذهف آملسم ناك اذإو. هأطخ هل تبثأو ماظنلا اذه ىف

 مكحن ال نحن ٠ ةاضق انسلو ةأعد اننأ وه انأشت ذنم انأديمو ٠ سأنلا بولق ىف امع شيعفتلاب
 قرف كانهو , رفكلاب هيلع مكحن الف رقاك هنأ دحأ ىف اندقتعا ول ىتح ادحأ رفكن الو سانلا ىلع

 . رومألا ضعب هيلع بترتي هيلع مكحلا نأل + دب مكحن ام نيبو هذقتعت ام نيب

 . "نورفاكلا مع كتلوأف هللا لوتأ امب مكحي مل نمو " : نولوقتو هلك عمتجم ا نورفكت مكتكتو [ل

 ؟ كلذ لاق نم *

 ال ائنإو مالسإلا نع ديعب ىلهاج عمتجم هنأب ىمالسإلا عمتجملا ىلع مكح ىذلا .. بطق ديس [ل
 . « مالسإلا راد » ىف شيعلن

 ريبك ىمالسإ ةيعاد بطق ديس نأب لوقن نأ نيب قرف كانه .. نيملسملا نأوشإلا لثمي ال بطق ديس *
 هيلع عمجأ ىذلا «نآرقلا لالظ يفد باتك عضو هنإ ءامظعلا مالسإلا ىرسفم نم ميظع رسفمو

 لوقن نأ نيبو هلك كلذ نيب قرف .. ميركلا نآرقلا ثرسف ىعلا بتكلا لضفأ نم دنأب اولاقو ءاهققلا
 ةعامجلا ليكو ناك ىذلا ةدوع رداقلا دبع كاتهو .. مهلثمم وأ ناوشإلا ركفم وه بطق ديس نأب
 .. ناوشإلا جمانرب لثمت اهنأ دحأ لقي ملف مالسإلا ىف ةيئاتجلا تاعيرشتلا نع ابعك ردصأ ىذلاو
 وه هرظن ةهجو نع ربعت ىعلا هتاغلّوم نيبو ةعامجلل ًاليكو ةدوع نوكي نأ نيب اقرف كانه نأل
 ةعامجلا نع ردصي ىذلا رهف مهجمانرب وأ ناوخإلا رظن ةهجو امأ . رومألا ضعب ىف ةيصخشلا
 ؟ ذل .. ايود بطق ديس ثدحأ دّقل ؛ اهتيب هتناكم تناك امهم اهيف دحاو صخش نع سيلو اهلك

 . ثدحتسم ا ريسفتلا نم حونب هيلع هللا مثف دقو ةرابعلا سلس , ةجحلا ىوقو ابيدأ ناك هنأل

 ؟ نأوخالا لشي ال بطق ديس ىنعي []

 ةدعاق انيدل نأل ناوخإلا لثت اهنأ لوقن نأ نيبو اهلجنو بطق ديس تافلؤم مرشحن نأ نيب قرف كأنه *

 ملأ



 ردصي ام وهف ءيهركف وأ نأوخالا جمانرب ىلثمي ام امأ ؛ ةباتكلاو ريبعتلاو ركفلا ةيرح قالطإب لوقت
 نيملسملا ناوشإلا ةعامج ءاضعأ نم ليلق ريغ ددعل ةريثك تانلؤم كانه ؛ ةعامجلا تادايق نه

 ربعي لكف ٠ ةرورضلاب احيحص كلذ سيئ . مهرظن ةهجو وأ نيملسملا ناوخإلا جمانرب اهلك لثمت لهف
 . ناوخإلا تادايق ريغ اهنع ىعي ال ىتلا ناوخإلا رظن ةهجو نع سيلو وه هيأر نع

 ؟ ناوشلا جماترب نبأ

 ريغ مكتأو جمانرب ريقب نولمعت مكنأب مكسهعي نم كانه ؟ نيملسم ا ناوخإلا جمانرب نيأ نذإ 3
 مكتيب تافالخلا نم ريكأ مكنيب اميف تافالعشالا نأو رومألا نم ريثك ىلع مكنيي اميف نيقفعم

 ؟ مكموسخ نيبو
 اهسسأ اهل تناكو اهجمانرب اهل ناك .. ةعامجك ةدوجوم نيملسملا ناوخإلا ةعامج تناك امئيس

 . ةفورعمو ةروشنه تناكو

 ؟ نآلا ىتحو نيملسملان أولا ةعامج ةأشت ذنم تاليدعت اهيلع اولخدت مثأ ال

 مويلأ تالكشمف ريغقت نأ بجي ىتلا ىغ عقارلا تاهجاوم نكلو ريشت ال ئدابملاو سسألا *
 .. لاخلا ةعيبطب تريغت ةيسايسلا تالكشملا ًاضيأو .. ةعامجلا ؟أشن دنع اهريغ ةيداصعقالا

 ريغت لاخلا نكلو ليئارسإ ةلود مايق عئمو رصم نع ريتجنالا ءالج تناك 44 ماع ىلوألا ةلكشملاف

 1 ليئارسإ ةلود مايق عنه وأ رصم نم زيلجنإلا جارخإب بلاطن نأ لقعي لهف .. نآلا
 هلل مكعحت نأو ةيساسألا ئدابملاو لوصألا ىلإ ةدوعلل سانلا ةوعد وه ىلصألا انجمانرب نإ
 بقارع هل مءالسإلل انعاكتحإا مدع نأل ريطشو ميظع رمأ وهو هيلإ وعدن ام وه اذه ..مالساللو

 نونمؤي ال كبرو الف" . ”نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو" : لوقأ اذهلو ..ةريطخ

 نأب نيملسملا بلاطتو هب ركذنو لصألا اذه ىلإ هبنن نحت نذإ . "مهتيب رجش اميف كومكحي ىتح
 . هودكؤيو هيلأ اومكعحي نأو لصألا اذه ىلإ اودوعي

 ينوناقو نوناق نيب قرفلا

 ثدحتن امنيحف .. يوامسلا نوناقلا نيبو ىعضولا نوناقلا نيب قرفلا فرعتل ائيش كل لوقأ نأ ديرأ
 نع ائثدحت اذإ نكلو نوناقلل قباطم هنأ وأ نوئاقلل فلاخم اذه نأي لوقت ىعضولا نوناقلا نع

 ؟ اذه ىنعي اذام .. ىعرش ريغ اذهو ىعرش اذه وأ لالح اذهو .. مارح اذه لوقن ىوامسلا نوناقلا
 ..كبر نيبو كتيب ةلصلل اركذتم امثئاد شيعت كنأ ىأ .. اباسحو ًاباقعو ًاباوثو ةرخآ كانه نأ ىتعي
 ىذلا ءرملا ريتعن نحن اذهل .. طقف ةموكحلا نيبو كئيب ةلصلا ركذتت كنإف ىعضولا نوناقلا ىف امأ

 امئيح نكل .. ارفاك سيلو قساف وأ صاع هنكلو املسم ؛ ىصعي مث «دللا الإ هلإ الو : لوقي

 . ايعقاوو ًايدئاقع ةدقعمو ةكئاش ةلأسملاو .. رغكلا وه اذهن هللا ةعيرش ركي

 م



 شقانن هللا ةعيرش ةماقإ ةرورض ىلع انقفتا اذإف هب فارععالاو هللا مكح قيبطتب ىدانن نحن نذإ
 ىلإ ةوعدلا وه نذإ نيملسملا ناوخإلا جمانرب ٠« كلذ لبق تلق امك ؛ هللا ةعيرش ميقن فيك كلذ دعب
 امئيحو .. عرشن الو وعدن نحن نذإ .. هينعت امب ريكذتلاو اهي فارتعإلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت
 ةميلسلا قرطلا ىغ امو هللا عرش قيبطت ةيفيك لوح راوحلا ميقت سسألاو لوصألا ىلع قفعن
 [وقلطناو لرصألا ىلع انعم اوقفتا نيذلا نيملسملا لك هيق ابكراشي رمأ وهو .. كلذل ةحيحصلاو
 كل لوقأ ؟ ةيتالفلا ةيضقلا لحل مكجمانرب وه اه : لاؤسلا نوكي لثتيح .. ةدعاقلا سقن نم انعم
 . نيملسملا حلاست عصأ امهيأ لوح قفتنو .. ىرخأ ةباجإ ىلإ كنم عمتساو ٠ ةباجإلا

 ةينيدلا ةلودلاو نحت

 ىلإ ةوعدلاب ضعبلا مكسهتب ىتلا ةينيدلا ةلودلاةماقإ نيبو نآلا هلوقت ام نيب قرفلا وه ام نذإ [ل

 ؟ اهتماقأ

 ناك امتيح ةينيدلا ةلودلا تنجو دقل . سأنلا فيوخعل ةيئلا ىثيس نم ضعبلا هقلطي ماهتأ أله +

 قحلاب» مكحي هنإف ىثاتلابو ٠ ىه سيئو مكحي ىذلا وه هللا نأو « هللا ناسلب قطان دنإ لوقي مكاحلا
 ىفو ٠ ىهلإلا قحلاب مكاحلا ءاعدا مالسإلا نم سيل « مالسإلا ىف آدوجوم اذه سيلو «يىهلإلا
 . هنولتقي فوس سائلا نإف هللا نم ىحوب مكحي هنإ رمألا ىلو لاق اذإ مالسإلا

 ةقيلخ تسلرو هنلاةفيثخ ىنتإ : رذ ىبأل لاق دقف ؟؛ نافع نبنامثع لعقم رربت اذكه تنأ 3
  نيدشارلاءاقلخلا تلاث وه فورعم وه امك نامقعو ؛هلئالوسر

 الاق رمسعو ركب ابأ نأ ملعي ناك ىلا , نافع نب نامقع ةروص هيوشل مالكلا اذه ليبق دقث *
 نأ نأامثعل نكمي الو . هلل هععاطب ةنوهرم هل سانلا ةعاط نأ ىأ «مكيف هلل تعطأ ام ىئوعيطأ »و

 . كلذ لاق دق نوكي

 هللا ةقيلخ يثنإ لوقي امثيح « أطخلا نع ةاعتبالا وأ ةمصعلا ىعدأ دق نامقع نركي نأ نكمي الو

 ىذلا باطخلا نب رمع لثم لجر دعب ءاج ىذلا نامشعل نكمي الو ؛ أطخلا نم موصعم هنأ ىنعي هنإف

 : كلذ ناسفع لوقي نأ نكمي ال ٠ هللا تيصع اذإ مكدنع ىل ةعاط الو ؛ ريجأ انأ امنإ : لوقي ناك

 هيلع ىبتلا الإ دريو هلوق نم لخؤي ناسنإ لكو ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبتلا دعي موصعم الف
 اذإو « انتديقع ىه هذه . أطخ هلو الإ ناسنإ نم امو« ءاطخ مدآ نبا لك نأل مالسلاو ةالصلا

 ىدأتن نحنف « انتايح ىف اهقبطن نأو ةيمالسإلا ةعيرشلاب ىداتن نأ ىنعت ةينيدلا ةلودلا تناك
 « موصعم هئاو ؛ ىخولا وه همالك نإ لوقيل رمألا ىلو ىتأي نأ اهادعم ناك !ذإ نكلو « ةيئيد ةلودب

 . هب ىداتن ال ام اذهف , هيدي نيب نم هيتأي ال لطابلا نأو
 ,ةعيبلاب الإ ةطلسلا ىلوت ام كَم لوسرلا نإ لب .تاطلسلا ردصم وه بعشلا وأ ةمألا نأ لوقت نحن
 ةفص: ناتغص ُهْيْبَع لوسرلل ناك دقل . نيرجاهم لاو راصنألا ةعيب مث ىربكلا ةعيبلاو ىرغصلا ةعيبلا

 ما



 دعي مل دبع لوسرلا دعيو : ةلود سيئرو مك أح هنأ ىهو ةينأث ةفقصو :هيلإ ىحوي لوسر هئأو ةربثلا

 ..ةوبتلا تافص نم ةفص هل وأ ًايبن سيلو طقف مكاح وه مكاح ىأف أعم نيتفصلاب عتستي دحأ

 ائيدل نحن ؟ ىروشلاو رايتخالاب ىلوي هنأ مأ هتيلوت رمأب ىحولا لزت له ؟مكاحلا ىلوي فيك نكلو
 هلو هيدب نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا هللا « داتك هنإ ..ىرخأ ةنايد ةيأ باحصأ ىدل دجوي ال ءىش

 هيلع سيقت «فقاوملاو رومألا ىلع انمكحو انتايح هيلع ىنبت ىذلا روعسدلا وه اذه .. هفلخ نم
 نايفس ىبأ نبا ةيواعم هيلع سيقنو ؛ ررض ىأب ىتأ دق ناك اذإ هريغ وأ نامكع انديس لامعأ
 ؟ تبصأ مأ تأطخأ له هل لوقنو

 هلئ ةيمكاحلا

 ال نولوقيو نيملسم ا ناوخإلا ىركفم ضعب هعقري ىذلا « هلل ةيمكادملا وراعش كانه نكلو ©
 ىركذفم نم ريثك هعفر ىذلا راعشلا اذه عم نآلا كمالك ضقاتتي الأ .. هذل مكحلاو رشبل مكح
 ؟مهتادايقروناوخإلا

 ؟ هلومضم وه أمو ؟ ىتعي اذام وه مهملا نكلو هتاذ ىف امهم سيل , ظفل درجه هذه ةيمكاحلا د

 ؟ كيأر ىف هتومضم وه امو [ل
 اهانعم سيلو زيزعلا هياتك ىف هللا لاق امك «هلل الإ مكسألا نإ» اهاتعم ةيمكاسلا *

 هيف معفلتشا امو“ . ذك لصعفت ال وأ اذك لعفإ هل لوقيل مكاسحلا ىلع لزسني ىسحولا نأ
 مكحي اذحأ نأ اهادعم سيلو . ةيمكاحلا ىنعم وه اذه "هللا ىلإ هبكحف ءىش نم

 .راذعأ وأ ةشقاثم نود مكحلا كلذ ذيفنت ائيلعو رمأو مكسح هللاف . هنع ةباين وأ هللا مساب

 ميظنت ناك اذإف , مسكح اه ريشغب مكحن الأو ٠ هستعيرسش ريغب عرسشن الأب هللا اترمأ دقل
 , نحت اننأش اذهف ؟ فيك نكلو أنل رذع الو مكحلا ذقنن نأ انيلعف ايهلإ امكح - ًالثم - ةحصلا
 ذغتن نأ ائيلع نكلو . اتتاناكمإو انروصعو اتفورلقل اقفو ماكحألا ليصفت انل هللا كرست دقل
 وأ ايرثا وأ هللا همرح ىذلا رمخلا هيف للحأ اعيرشت ردصأ نأ حصي ال . كلذ ىف انل رذع الو مكحلا
 . هريغ وأ اتوا

 نولوقت متنأو . ابرلا ةهبش اهنع ىفتو كوتبلاةدئاف ةحابؤب ىوعف ردصأ ىرصملا ىعفملا نكلد [
 | ؟ مارح كوئبلا ةدئاف نأب

 ابر تسيل اهب عئادولا ىلع كوتبلا اهيطعت ىتلا ةدئافلا نأب لاق هتكلو لالح ابرلا نأ لقي مل ىعقملا *
 . حضأو ابر اهنأ لوقأ انأو

 ؟ نييوتنلا نيب لصيفلا وه امو ؟ ىتفملا ىرتق قدصن مأ مكأوتف قدصن له ؟ نذإ قدسنت نم
 ؟ هيله سانلا فلتخي ال ايثدلا ىف روعسد دجوي لهو .. داهتجالا باب ىق عقي اذه #
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 داديتسالاو مالسإألا

 نم هريش دنع مأ ىتقملا دنع مأ مكدنع وه لع ؟ انته ميحسلا نيأ .. عيمصلا نع لأسأ انآ [ل
 ؟ءامتعلا

 نيب تافالخلا تناك دقف ؟اديدج سيل ءىش اذهو .. ررق مث كبلق تقتسا ؛ هيأر عبتت نميف ح تنأ *

 مهلكو نوملسم مهلكو ٠ فورعسو عئاش ةيمالسإلا بهاذملا نيب فالخلاو ٠ نيدلا ةبادب دئم ءاهقفلا
 لاقو كلذ كلام مامإلا ضفر هدحو «أطوملا» ىلع ساتلا عمجي نأ ةقيلخلا دارأ امنيحو . نودهتجم

 فيحولا تسل ىتتأل .. انأ ىباتك باتكلا اذه نأك ول ىتح ٠ دحاو باتك ىلع سانلا عمجت ال هل
 نيملسملا ضئر ناك دحلا اذه ىلإ .. اضيأ ىرسيقل ملعلا هللا ىتأ دقل ؛ اسثع هللا هاتآ ىذلا
 ىلو , هفالتخالا ىنعت اهرهوج ىف ىروشلاو .. ةيمالسإلا ةعيرشلا عم بسانتي ال ىذلا هادبتسالل
 . ىروشلل ىنعم كانه نأك امل ءيىش لك ىف نيقفتم سائلا ناك

 نم نوريثك كانهو هذيع دمحم ًاشيأ هب ىداث امك« لداعلا ديتسملاب و بطشق ديس يدان دقلك []

 ؟ لداعلا ديعسملاب الإ نوكي ال نيدلاو ايئدلا حالص نأ نوري مالسإلا ىركفم

 امو هارأ ام دانيلف بطق ديسي ىل نأش ال اذه عمو ؛كلذب يدان دق بطق ديس نأ فرعأ ال انأ *
 اضقانت يبأر ىف نمضعت لداعلا دبتسملا ةلوقمو :نيملسم ا ناوشإلا ئدايم نع ثدحتأ انآ ءديري
 نوكي نأ نكمي الو ملاظ مكاح دبتسملا مكاحلاف ءالداع نوكي امإو ًاديعسم مكاحلا نوكي نأ اما

 ل داع

 1 هلدعل وأ هئذع ىف اديتسم ناكر ل داع ناك باطخلا ني رمع نآب لرقي نم كانه []

 همتوق لاقو ٠ بلاط ىبأ نب ىلع ةصاخ . نيملسملا رواشي رمع ناك دقل .. احيحص اذه سيل *
 نوكي نأ نكم ال هنطشي افرععم كلذ لوقي لجرو .. «ةأرما تباصأو ركع أطخأ» : ةريهشلا

 . هاديتسالا ىتعم فرعي وأ نبتسم

 هاوسلا ضرأ ةلأسم اهتمو ةريثك رومأ ىف وه هبأر ذقتو ىروشلا لهأ رمع فلاخ : ضعبلا لاق ل

 ؟ قارعلا ىف

 ماقأف . مهتقئاومب الإ اهيلع ديلا ىعضاو نع داوسلا ضرأ رمص عزتي ملو .. كلذ ثنحي مل .. ال +

 براحي نم دي نلف اهتحالنل ضرألا ىف اوماقأ اذإ مهنأ ىأز هنأل مهل اهعير لعجو اهيلع مهريغ
 أنير نولوقي مهدعب نم ا!وءاج نيذلاو" ةمركلا ةيآلل آريسفت فقوملا اذه رمع فقو دقو . نيدلا رشنل

 , «مهذعي نم اوعاج نيذلا» قسب ظفتحي نأ سمع هأرأف ”نامإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا
 ءالؤه اهب صخ اذإف قارعلاب داوسلا ضرأ نم ىنغأ ضرأب نيملسملا ىلع مفي نل هللا نأ ىأر دقف

 لمجف . مهل اهعير لعج هنكلو ءالؤه اهكلتمي نأ ضفر اذهلو ؟ ةلبقملا لايجألل ىقبي اذامف طقف
 . اضيأ مهاضرأو كلذب رمع مهعنقأ دقو . ةيكلملا قح مهل لمجي ملو ةعفنملا قح مهل
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 ةجلصمتل دزاو فالخلا

 -- الشم - ةدامرلا ماح ىف هودسلاب لمسعلا فقوأ دقف .٠ ةديدعرومأ ىف فلاش رمع نكلو 1:
 ؟ مهيرلق ةنؤملا ىف دفلاخ امك

 للك بولق - مالسلا هيلع - لوسرلا فلأ لهو « ةينيد تسيلو ةيسايس ةيضق مهبولق ةفلؤملا ةيضق *
 هذه . نيملسملا نع مهاذأ فكيل لاومألا ضعب مهيطغيل مهنم ضعبلا طقف راتخأ هنأ مأ راقكلا
 ةحلصملا مدعنت امنئيحو .. نيملسملا ةحلصمل ضعبلا ليمتسي نأ رمألا ىلو ىري نيح ةيرايتخا ةلأسم

 - لوسرلا دهم ىف ناك امك دعي ملو مالسإلا ىوق دقف . رمع هلعف ام اذهو .. ءىش لك ىهتني

 ؟ نيملسملا ىلع مهاذأ وأ مهشطب فاخأ دعأ مل انأو رافكلل الاومأ عفدأ نذإ اذاملف - مالسلا هيلع

 مهتلامتسا نع فقوتف . راقكلا ضعب ةلامتساب ةحلصملا تهتنا دقف . ةيضقلل رمعع ةرظن ىه هله
 . نيملسملا ةحلصمل - مالسلا هيلع - لوسرلا اهأدب ىعلا

 هئايثق نع ديحي ال اراطق سيل وهف ريبدتلاو ريكفتلا ىضتقت رمألا ىلول ةيريدقت ةطلس كانه نذإ
 ايندلا ملاص ىري هللا ناك ولو ؛ةحمسلا ةيمالسالا ةعيرشلا عم ىفانتي دومج اذه ؛هباكرب طقم الإو

 شقانت ال تباوث كانه .نيريغتم اهيف انلعجو ةريغتم ايندلا لعج هنكلو .نيدمأج انقللل هومجلا ىف
 ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ةينازلاو ىنازلا"و , "امهيديأ ارعطقاقف ةقراسلاو قراسلا" لثم اهيف
 نأ اننأشو رييغتلا ىلع تينب ىعلا رومألا ضعب كانه نكلو . هريغت نأ عيطعسن ال اذه "ةدلج

 ل

 :اننريخن اه

 ءاغلإاو فقوتلا نيب قرف

 ؟ اهنع ثدحتت ىتلا تباوثلا وأ هودخلاب لمعلا فقوأ رمع نكلو ؟3

 رفاوعت نيح دحلا ميقأ ىننإ .. هيغلأ نأ نيبو دحلا فقوأ نأ نيب قرف كأنه .. حيحص ريغ اذه *

 ؟ دحلا هيلع مقي ملو قرس ًايتغ الجو رمع كرت لهف ء هطورش رفاوعت ال نيح دحلا فقوأو .. هطورش
 نيذلا ءاينغألا امأ .. ارتكأيل اوقرسم عوج نوتوم اوداك نيذلا ءارقفلا ىلع دحلا فقوأ دقل

 . مهيلع دللا ةماقإ بجيف نوقرسي

 ةيبئغألا اهشيعت ىتلا رقفلا ةلاح لظ ىف ةقرسلا دح ةماقإ عيطتسنال اننإ نآلا ضعبلالوقي ل

 نثأرب ىف عوقولا مهيقي ىذلا جاوزلا نم بابشلا عنمت ىتلا ناكسإلا ةمزأ لظ ىف انزلا دحاالو
 ؟ اتزلا

 اذه لهف .. ءارقفلا لام قرس ىذلا ىنغلا ىلع ةقرسلا دح ميقن الأ بجي اننأ لوقت نأ ديرت كنأك *

 1 قطنم

 . رمع لعق امك اوتكأيل نوقرسي نيذلا٠أرقفلا ىلع دخلا ققوب لوقت انتإ .. ال 8

 اذإ مكحي نأ ىيضاقتلو هودشللا ةماقإ رقت نأ نال مهملا . نحن انتسهمه تسيلو ىضأقلا ةمهم هله

 مك



 نم هتجاح ناسنالل رفاوعت نأ دحلا طورش نأل .. رفاوتت :: مل وأ ترفاوت دق دحلا ةماقإ طورش تناك
 ؛ لاق لوسرلا نأل ةقلتخم هيف ةلأسملاف انزلا امأ هعحص هيلع ظفحي ىذلا ءاودلاو سبلملاو لكأملا

 «ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم ايو

 مل نيذلا ىلع ىتح انزلا دح ماقي نأ بجي نذإ . انزلا سيلو موسصلا وهو جاوزلل اليدب كانه نأ ىأ
 . امهل ليدب الخ سبلملاو لكأملا امأ . سأتلا نيب ةشحافلا عيشت ال ىتح كلذو جاوزلا ارعيطتسي

 :ةعيرشلا

 نآلا عمست فورظلا نأ ىرت لهف . . فورظلاو طورشلاب طبترم ةيمالسإل ا ةعيرشلا قيبطت نذإ 1

 ؟ ًالثم رصم ىف ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطعب
 نأ لاق نم نكلو فورظلاو طورشلاب طبترملا وه.دودحلا قيبطت ؛ طقف دودحلا يه تسيل ةعيرشلا *

 نربزفيلعلا مارب ىف ةعيرشلا .. ريثكي كلذ نم عسوأو ربكأ ةعيرشلا ١ طقف : دردحلا ىه ةعيرشلا '
 ىف رظني ها ىلعو اهفاقيإ نكمي هودحلا نإف كلذ عمو .. هاصتقالا' ىفو ميتعتلا ىفو
 مل !ذإ امأ . دحلا ةماقإ هيلعف طورشلا كلت ترفوت اذإف . دحلا ةماقإل عراشلا اهعضو ىتلا طورشلا
 « وه هذي عطقت قرس هنأل ئعوجلا دحأ دي عطقي ىللا ىضاقلاو ؛ دحلاب لمعلا فاقيإ هيلعف رفوتت

 عطقت مل كنأل هدي عطقت ال ىضاقلل لوقت نأ بجي الف لاحلا ىروسيم نم سانلا دحأ قرس اذإ امأ
 هذه نولوقي نيذلا مه ءاينغألا .. حراشلا ةمهف تسيلو ئضاقلا ةمهم.هذع ٠ قرس ىذلا ريقفلا دي'

 ءاينغألا .. هنوقرسي ام نودجي ال مهنأل نوقرسي ال ءارقفلاو نوقرسي:نيذلا مه مهتأل .. تاريربعلا

 نم مهيديأ ىلعو مهنسفنأ ىلع نوفاخي مهنأل دودحلا ةماقإ هجو ىف نوغقي نيذلا مه صوصللاو نآلا

 هدي ىلع فاخي ىذلا وه سلا نأل عطقلا نم كيدي ىلع فاضت ال تنإف اصل, نكت مل اذإف .. عطقلا

 . . قراسلا دي عطقب دحلا ميقن نأ ديري ال ىللا وهف ىلاعلأبو

 ' باه رالاو ركنملا زيمخت

 .مكنع ىأر نم 0 مالسلاو ةالصلا هيئع لوسرلا لرقب المع ديلاب ركنملا رييغتب نولوقت متنأ ل

 وهشام . . كل 3 بيسب قرطتلاو فنعلاو باهرإلاب مكمهتي نم كانهو « هديب هريشملف اكتم
 ؟ كل لوح مكمرهفم

 الو صاصق ةلأسم سيل اندنع.ركنملا رييخت ؛' صاصقلا وأ ماقتنالا نيبو ركدملا رييغت نيب قرف كانه *

 لحم لحيس ىذلا وه فورعملا نكي مل اذإف ., فورعملا هلحم لحيل ركتملا رييغت .. ماقتلا ةلأسم
 ركنا ريق. ةأطوتوتخا كتم وأ : ةأطوب دفا كس هلم هيتس لب رمق ةارو ىلا قل
 ٠ . ديلاب مث الوأ بلقلاب امإ تاجرد

 ؟ اريخأ بلتلابو ..ةلوأ ديلاب لاق ميركلا لوسرلا نكلو آل

 رثبأل



 هللا هجوت رييغتلا نوكي ىتح ديلاب متيس رييغتلا ناك ولو ىتح الوأ بلقلا نوكي نأ دب ال .. الاد
 ال ىذلا هللا رمأل الاثتما رييغتلا نوكي ىتح .. ديلل ابحاسم بلقلا نوكي نأ دبال اماقتنا سيلو

 . ديلا عم بلقلا نوكي نأ دبال .. ىوت ام ئرما لكلو تايئلاب لامعألاف ركنملا اذه نع ىضري

 فعضأ اذهو هبلقبف عطتسي مث نإف هتاسلبف عطعسي مل نإف هديب» :لوقي ثيدحلا صن نكلو
 ..؟ بيترتل ا ذيقات فورعم وه امك ءاقلاو «ناميإلا

 أم ئرما لكل امنإو تايئلاب لامصألا امتإ» : لوسرلا لاق .. اضعب اهضعب لمكت ةيوبنلا ثيداحألا +

 وأ ناسللاب وأ ديلاب ناكأ ءاوس هب موقت لمع ىأ لبق ىتأت ةيئلا نذإ . بلقلا اهلحم ةيئلاو «ىون
 عطتست مل نإف .. بلقلاو ناسللاب هريفف بلقلاو ديلاب ركنملا رييغت حيطعست نكت مل !ذإف.. بلقلاب
 . ص ميركلا لوسرلا لاق امك ناعإلا فعضأ اذهو .. طقف بلقلابق

 رييغت ىوعدي باهرإلاب نيملسملا نارخالل ضعيلا ماهتا نع هعافد ىبيضهلا نومأم راشتسملا لصاوي
 : لوقيف ص هللا لوسر رمأ امك ديلاب ركنملا
 ولو ىتح بلقلاب بجاو ركنملا رييغت نإو .. رخآ ءىش صاصقلا وأ ماقعنالاو ءىش ركنم لا رييغت نإ
 ةيئلأد بلقلاف «بلقلا اهلحم ةيئلا» اضيأ لاقو «تاينلاب لامعألا امنا» انل لاق لوسرلاف . ديلاب مت

 . الوق ناسللاب وأ ًالعف ديلاب ناك ءاوس لمع ىأ ناقبسي نذإ

 ؟ نيملسملا نم هريغ نود طقف مكاحلل فيلكت ديلأب ركتملا رييغت نأي لوقي نم كانه نكلو
 رظتنا له ًاركنم ىتأ دق تيبلاب ىنبا ثيأر ىننإ ولف .. كلذ ىلع ًالثم لخ .. تالاحلا لك ىف سيل +

 ةيراع اررص تدجو ىنأ ولو ؟ ىديب انأ هريغأ مأ ىتيب ىف ىنبا هاتأ ىللا ركنملا ريغيل مكاحلا
 اذكهو .. ىديب اهعزنب موقأ ىننإ مأ اهعزنيل مكاشلا ىعدتسأ له - الثم -- طئاحلا ىلع ةقلعم

 ديلاب تيبلا ىف ركنملا رييغت . هتايناكمإ بسح لك نيملسملا لكل افيلكت ديلاب ركنملا رييغت نوكي
 .. هريغ لبق مكاحلا ىلع - كش الو - عقت عمتجملا ىف ركدملا رييغت ةيلوثسمو تيبلا بر ةيلوئسم

 . «هتيعشر نع لوئسم مكلكو عأر مكلكف»

 تناك اذإ ةصاخ . ىلع مهيدايأ سانلا دمل ركنملا رييغتل عراشلا ىف دحأ ىلع ىدي ثددم ىننأ ول

 لعجيس ديلاب عراشلا ىف ركنم ا رييغتو . عامجإ عضوم تسيلو فالخ لحم اهرييغت دارملا ةلأسملا
 لجرألاو ىديألاب سانلا لتاقتيس ٠ هرييغت دارملا ركتملا نم ربكأ ركنم ىف بيستيو . ىضوف ةلأسملا
 هزأل , رمألا ىلو نم بولطم هتكلو سانلا نم ابولطم اذه سيل نذإ ٠ ىضوف ىلإ ةلأسملا لوحتتسو
 سيل اذهو .. دحأ نم ضارتعا نود عراشلا ىف لخدتلا عيطتسي ىللا وهو . ةطلسلا بحاص وه

 . ائبلا نسح مالك هتكلو انأ ىمالك

 ؟ فنعلا مادختساو ةوقلاي رييغتلا ىلإ انبلا نسح اعددقل [
 اولسرأ ؛ ثارابلاو تارامخلا ميطحتل اينملا ىف نوماسملا ناوخإلا جرخ امئيحف .. احيحص كلذ سيل *

 ريغ



 دج لاو ربكأ هللاو تارابلا انرسكر تارامخلا انمطح دقل» اهيف نولوقي انبلا نسح ىلإ تايقرب

 نكلو تانامحلا ميطحتو رمخلا عتم انتيلوشسم تسيل : كلذ ىلع أدر انبلا نسح لاق . «مالسإلل

 . رمخلا عنميو تاناحلاو تارامخلا قئغي ىذلا مكاحلاب ءيجنت مكاحلا رييغت ىه انتيلوئسم

 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 ؟ مكاحلا اذهب نوتأت فيك 13
 ريسكت نم ةدئاف ال نكلو .. فتعلاب وأ ةوقلاب سيلو ةتسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب .. ةوعدلاب هي ىتأت *

 تارامخلا باحصأ ضيوعتل نيملسم ا لاومأ نم ةموكحلا لخأت فوس ىلاتلا مويلا ىف هنأل تارامخلا

 . تاناحلاو تارامخلا اوسرحيل ركاسعلاب ىتأتس ةموكملا تناك !ذإ نذإ ةدئافلا نيأف .. ةرسكملا
 مهيلع ميقتو ىراكسلا بقاعتو لب تاراساللا قالغإب رمأت ىتلا ةموكحلا ىلإ وعدن نأ انه لضفألا

 رامخلا تعفر ًاتئب ىدنع نأ ول ٠ ضومغ وأ هيف سبل الو اندنع عضأو مالك اذه .. ركسلا دودح
 تثيبلا كرتتل اهبرضأ له ؛ اهعم لعفأ اذام .. ةمشتحم ريغ سبالم وأ ةرفاس لزنملا نم تجرشو

 ولو ؟ ءودهلاو قطنملاب اهوعدأو ىتسحلاب اهلماعأ مأ عظفأو دشأ تاركدب ىتأعل عراشلا ىف قلطنتو
 لئاسو نيب رايثخالا بجي نذإ ؟ دعم لعفأ اذام .. ينيرضف ءاتآ ركنم ىلع ىنبا تيرض ىنأ
 . عظفأو دشأ ركدمب ركنملا ريغأ ال ىتح .. ةحلصملا بسحو فورظلا بسح رييغعلا

 مهنإو ةموكشاو ةطئسلا خياشم مهنإ مهيلع متلقو كلذب لاق نم نيدلا لاجر نم كانه نكلو 1-]
 ؟ ةطئسلا ةمدخ ىف نولمعي

 .اهفرعأ ىتلا نيملسملا ناوخإلا ئدايه . انئدابم نع ثدحتأ انه انأ .  نولوقي نمع الريئسم تبمل *
 . مهنوضرأعي نيذلا نيرخآلا عنمو نولوقي ءالؤه كرتت ةموكحلا نأل ؟ ةطلس خويش مهنع اولاق اذام

 نم دينآسأب مهءارآ نوديؤي « ةطلسلا خويش »مسا مهيلع نوقلطت يذلا خويشلا ءالؤه نكلو 3

 ش ؟ مهتايدتع نم ءىشي نولوقي الو ٠ ثيداحألاو نارقلا تايأآ
 تكرت امك يبأر لوقأ ةموكحلا ىتكرتت ال اذاملف .. ةيوبتلا ثيداحألاو نآرقلاب لوقأ اضيأ انأ نكلو *

 .: مهن ارآ نرلوقي ءالؤه

 لصيفقلا نيأف .. هيأر دئاست ىعلا ةيوبنلا ثيداحألاوةينآرقلا تايآلاب ىتأي مكنم لكن اك !ذ! [
 ؟ مصألاو بوصألا وه كاذ وأ خيشلا اذه ىأر نأي سانلل لوتي نمو ؟ نذإ

 ريغ رصم ىف ةموكحلا نوري مهنأل ؟ ناطلسلا خيش هنأ كاذ وأ خيشلا اذه نع سانلا لوقي اذامل *
 ةغص ءافضإو . سانلا مامأ مهلامعأ ريربتل خويشلا ضعبب نوتأبو ٠ ةيمالسإلا ةعيرشلاب ةمزتلم

 نيذلا ّئئيشلا سفن ىأرب طئاحلا ضرع برضت اهنإف ائيش ةموكحلا ديرت امنيحو اهيلع ةيعرشلا
 ةموكحلا ىتأت ال اذامل , اهديرت تناك ىتلا تاوطخلا وأ لئاسملا ضعب ىف لبق نم مهيأرب تذخأ
 أمك ةموكحملا هي ذخأت ال !ذامل هيأر لاق اذإو . تادلاب تارطخلا هذه ىف هيأر لوقيل خيشلا سغنب

 م



 | ؟ ةقباس فقاوم ىف وأ قباسلا ىف هيأرب تذخأ
 ضعبب نرتموتفأ" ؟ ءازجأ كرعتو اعزج لخأت !ذامل .. ةمطقلاب ةعيرشلا عم ةموكحلا لماعتت اذان
 . «اينملا ةايحلا ىف ىرخ الإ مكتم كلذ لعقي نم ءازج امف .. ضعبب نورثكتو باتكلا

 ٠ اتلاح اذه ناك امل ةعيرشلا ىلع ريست ةموكحلا نأ ول . ىزخ ىف شيعن نحئف كلذلو
 ةقباسم ف هيأرب ذخأت ملو كونبلا دئاوف ىف ىتفملا ىأري ةموكلا تذخأ اذا : انه كلأسأ ىئعدو

 نيدلا ىأرو ةعيرشلا ىأر وه ىتفملا ىأر ناك اذإ ؟ اعرش ةمرحم اهنأب ىتفأ نيح لامجلا تاكلم

 .. نريزفلعلا ىف تالافعحالا اهل نوميقت ىعلا لامجلا تاكلم ةقباسم ىف هيأرب نوذخأت ال !ذاملف

 ىف هيأرب نولخأت ال مث -- نوعدت امك - باهرإلاو فرطتلا براحيل ندملاو ىرقلا هب نوقرطت اذاملو
 ؟ اعرش اهتمرحب ىتفأ ىرخأ لئاسمو ةلأسملا هله
 متلخأو كلذ نلعأ نيح'هيأرب اولخأت مل اذاملف .. مارح رامثعسالا تاداهش نأب ىتفملا ىعفأ دقل

 ؟ اهليلحتي ىعفأو هريغ نيح هيأرب
 متهي ملف ٠ ابرو مارح رامشتسالا تاداهش نأب لاقو تارع رشع ةرملا نم الدب ىتفملا سفن ىعفأ دقن

 اخارص ايئدلا اوألمو اونطنط لالح اهتأب لاق امنيحو .. هاوتنقي دحأ لخأي ملو همالكب دحأ

 ىأرب اومعهي مل !ذاملف ايرو مارح رامثتسالا تاداهش نأب لوقي لاز ام رهزألا خيش نإ مث ؛اجيجضو
 سانلا لعجي ام وه اذه ؟ ىعفملا ىأرب اولفتحا امك هب اولفتحيو هوعبذيو هورشني ملو رهزألا خيش

 ىلإ مكتحت نأ بجي انهو . اهعم نولماعتي نيذلا خويشلا ضعب ىفو ةمركحلا ىف ةقفلا دقفت
 مث ءسانلا مامأ انلامعأ ريربعت موزللا تقو اهمدختسن ةادأ وأ ةنيز هلعب نأ ال .. امئاد مالسإلا

 . هذيفتث وأ هلمع ديرت ام ريغ وأ انحلاص ىف سيل اهمكح نوكي نأ تقو اهيلإ عمتسن الو اهكرعن

 ةيسايسلا ةيزاهتنالا
 امق ءًالثمدفولاك . سمآلاءادغأ عم نرفلاحتت مكنأو ةيسايسلا ةيزاهعنالابضعبلا مكمهتي
 ؟ ماهتالا اذه ىلع مكدو وه

 انيلع اولوقي ال ىتح سانلا هاوفأ ميمكت ىف بغرن ال اننإف انعطتسا نأو ىتحو ؛ عيطتست ال اننإ *
 أم : انأ كلأسأ ىنعد .. انع سانلا هلوقي اه سيلو عقاولاب انه ةربعلا .. تاعينشت نم هنولوقي ام

 . ىثدابم تريغ الأ لهف ؛ فورظلا وأ لاوحألا بسح ىئدابم ريغأ نأ ىه ةيزاهعنالا ؟ ةيزاهعتالا ىه

 ايلاطيإ ىفو اينامأ ىف :ةيفالتثنا تاموكح نوكتت ملاعلا ءاحنأ عيمج ىف ؟ اهيلع ثيقب ىتنأ مأ
 اهنأ اهب ةكراشملا بازحألا وأ تاموكحلا كلت نع دحأ لقي ملو ٠ ملاعلا دالب نم امهريغ ىفو
 تسيل سائلا نيب تاقالخلاق ؛ فارطألا عيمج هيلع قفعت ىندأ ادح كانه نأل ؛ ةيزاهعنا بازحأ

 ء ىرشأ ءازجأ ىف تاقافتأو ءارجأ ىف تافالتخا كانه نكلو ءايلا ىلإ فلألا نم ةيلك تافالخ

 هيف بلطم مهأ رصع ىف شيعت نحن - ًالثم - ةيساسأ ءارجأ ىف قافثا كانه نوكي انايحأو



 ىلع بازحألا ضعب وأ سانلا ضعب عم قفتن نأ انعطتسا !ذإف ٠ ةيسايسلا تايرحلا وه انل ةبستلاب
 بلاطملا نم ىندألا دحلا اذه زاجنإل مهعم نواعتلا انم ىضتقت ةماعلا ةحلصملا نإف ٠ ىندألا دحلا اذه

 . هجهنمو هفادهأو هتديقعل وهدي نأ انم لك حاطتسا كلذ ققحت اذإ ىتح ٠ ةيساسألا

 سأشلا ضعب ناك اذإف .. لقعلا نيعو رومألا ةعيبط اهنكلو ةيسايس ةيزاهتنا تسيل نذإ هله

 نأ اعيمج عيطتسنو فهكلا حتفيل رجحلا ىلإ هدي دي نأ مهنم لك بجاو نإف فهك ىف نيسوبحم
 ؟ًاعيمج مهيلع توملا ىتأي ىتح فهكلا لخآد نولتاقتي مهنأ مأ لضفأ اذه ..ىقنلا ءاوهلا قشنسسن
 بيسلا ىمسأ اذام فرعأ ال ماقتنالا وأ هيوشعلا درجمل كلذ نولوقي مهنكلو ةيزاهعتا تسيل نذإ هله

 . تالرقتلا هذه وأ ماهتالا كلذ ءارو نم

 نورشخالاو ىقولادو نحن

 ةدعاق انيدل نحن ؟ هيلع !ذامف اذه ثدح نإو ىتح ٠ دفولا عم مايألا نم موي ىف ءافلح نكن مل

 لمعلا ىلإ امئاد رظتن نحن اصاخشأ ديؤن وأ اصاخشأ ىداعت ال اننأ ىهو امئاد اهيلع ريسن

 نكمملا نم كلذلو : هاتضراع هللا عرش نع جورخ هيف ناك !ذإو « هانديأ اعورشم لمعلا ناك اذإف
 ىذلا تيقملا برحتلا امأ .. رخآ لمع ىف اهديؤن الو لامعألا دحأ ىف ايزح وأ ةمروكح ديؤن نأ
 وهو لودلا وأ بازحألا ضعب ىدل نآلا ىتح دجوي امير ىذلاو لالتحالا مايأ ىضاملا ىف ادئاس ناك

 هنيقن الو هضفرن اه اذهف .اهب ماق ىذلا وه ريغلا نأ درجمل فقوم وأ ةركف وأ لمع ىأ ضراعت نأ

 . هي لماعتلا ليقن الو
 نم ءزج نحن « انقوقح لايتغال نينأوق دعت ةموكحلا تناك اذإ ةيسايسلا ةيزاهتنالاب مهتن فيك

 ةبتاعتملا تاموكشا ىتأت مث  ةيسايسلا انقوقح ةرشابم ىف قحلأ انلو , ةمألا هذه نمو : بعشلا

 - ةلثم - ةيبزخلا مئاوقلاب تاباختنالا نوناق . قوقحلا هذه ةسرامم نيبو انتيب ةلوليحلل نيناوق جرتخت
 ةأيحلا نم انداعيتسإ حوضوب هائعم ؟؛ اذه ىنعم ام .. انيزح ةمأقإ نم هيف انمرحت ىذلا تقولا ىف

 لزعلا نيتارق نأب ايلعلا ةيروعسدلا ةمكحملا تمك» دقل . ةيسايسلا انقوقح ةسراممو ةيسايسلا

 مئاوقلا ىلع تاياخستالا فقوهو . ىسايس لؤع الإ اذه امو . ةيروعسد ريض نيناوق ىساسسلا

 كلذلو . ىروتسدلا ريغ ىسايسلا لزعلا نم عون وه ٠ بزح انل نوكي نأ نم اننامرح عم هيبزحلا
 ةرشابم ىف نطاوملا ح لاتغي ىذلا نوناقلا اذه ةيروعسد مدعب ًاضيأ ةيروتسنلا ةمكحملا تمكح

 نيناوقلا هذه مامأ كارح نود نيدماج فقن له نذإ . روتسنلا اهيلع صني ىتلا ةيسايسلا هقوقح
 تاياخعتالا لخدت نأ ىلع بازحألا نم بزح عم انقفتا اذإ ىتح ؟ رومسدلا ىلع ةجراخلا ةلطابلا
 هيوشعل دقحلا هثعبم دساف قطنم اذه ؛ لقع اذه.له ؟ ةيسايس ةيزاهتنا هذه نوكت مهمئاوقت ىلع
 نأ رصم ىف ةيسايسلا ةايحلاب ءاقترالا اندرأ اذإ - انسفنأ وعدن امك - انريغ وعدن نحنو ؛ةروصلا

 جئاعت ىلإ لصن نأ نكي ىتح ةمرتحم لوصأ ىلعو ةيقطنمو ةينالقع امئاد تاشقانملا نوكت
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 انريغ هيف نأك ىللا تقولا ىف ةنس ةئامعبرأو فلأ نم رثكأ ذنم اندنع ىروشلا تءاج دقث .ةميلس

 كن نآلا ةقرفسملا ايوروأ دالب نم اهريغ وأ ايسور وأ اسنرف ىف مكاحلا ناكف ؛ مهماكحل ًاديبع
 - وأ ةيشاملا عيسي أمك مهعيبي وأ مهتايح سانلا بلسي نأ ىف قحلا هلو اهيلع نمو ضرألا
 قلوقيع ٠ نحل! ىلإ ائدشري ىلاعت هلضف نم ىحولا ائيلع لدن تقولا أله ىف . هتاكلتمم نم تاتاويحلا

 ىروشلا نأ دحأ روصتي ال ىعحو .. ىروش بقع تءاج ىتلا ةيزهلا دعبو .. "مهنيب ىروش مهرمأو"
 . "رمألا ىف مهرواشو .." : هل لاقف - موصعملا وهو -- هلوسر ىلاعت هللا رمأ « ةميزهلا ىف تبيست

 رئاغصو + + افا اهب

 تاسايهتالاو ؛ مالكلا ريغ مهل مه ال نيللا سانلا امأ .. هب زععت نأ بجيو اندتع هوجوم اذه
 نوئجمو رحاسو لوسرلا نع اولاق دقل ؟ مهعم لعفن اذام .. ةميلسلا ريغ ظافلألاو , ةبذاكلا

 .رئاغصلاو فسافسلا هذه لثم ىلإ نوأجلي ةميلسلا ةجحلا سانلا دقتفي امنيح .. «نيلوألا ريطاسأو
 . نولوقي نيذلاو .. نوئوقي ام ءارو ىرجلا ىف هعيضنل تقو اندنتع سيل
 لوقت لامعأو ؛ هضراعت كلسم كانه ناك امإو مايألا نم موي ىف ةوادع دفرلا نيبو انئيب نكي مل

 انقفصو .. هانديأ 197 ماع ةدهاعم - لاثملا لييس ىلع - دقولا ىغلأ امتيحو .. ةحيحص اهنإ

 . دفولا هنأل ال هل لقن مل . هل

 ةيئامنعلاو دقولا

 نعاجورشو أ رقك ةييناسلعلان وربعمعت معنأو . .ايتاملع ابزح ل اري الو نامك « دفولا :نكلو 1[
 ؟ دعم نونلاحتت فيكف ,. ةعيرشلا

 ,ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت ىلإ ىعدي هجمانرب ىف صسن ةهدنعو « ًايناملع ايزح سيئ دولا *
 ةدحاو ةديقع ىلع دفولا عم انك ولو ءاهل نحن انموهفم نع فقلتخي ةعيرشلل هموهفم نأ حعيحص

 ىيزح ىلع قبطني اضيأ اذهو .. انئايك اضيأ اتلو هتايك دفولل نكلو . انيق جمدنأو هيف انجمدنال

 هئايك ىمالسإلا فلاحتلا بازحأ نم بزح لكل . نآلا امهعم فلاحعن نيذللا رارحألاو لمعلا
 نايك ىف أعم ائجمننال ةديقعلل دحاو مهفو « لماكتم دحاو عمانرب ىلع اعيمج انك ولو :ءلقتسمل ا

 أتتأ كلذ ىتعي الف نيرخآلا نيبو اننيب قورفلا ضعب كانه تناك اذإو . ةيهيدب لئاسم هذهو ء دحاو
 . قاقتأو ءاقعلا طاقن هئيبو ىنيب دجوت ال هنأ كلذ ىنعي ال وأ . طخلا لوط ىلع مهيداعن نأ بجي
 ىذلا امف اهريغ ىلع ةيولوألا طاقنلا هذهل ناك اذإف . لمعلاو دفولا نيبو اننيب ءاقتلا طاقن كانه

 كلذ اتل متي امنيحو . ًاعيمج انل ىويحو ىساسأ وهو هيلع قفتت ام قيقحتل أعم نواعتن نأ نم عئمم

 ,رومألا ةعيبطو .. قطنم لا وه اذه . نيرخآلا نع ًاديعب هيلإ وعدي أمل وعدي نأ اثم لك قح نم حبصي
 نوشيعي مهكرتنو تاقالخو كراعم ىف لخدنل الوأ قالخلا طاقن انمامأ نوعضي مهنإف نورخآلا اهأ
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 . اذاسق ضرألا ىف

 نيظفاحملا عم لامعلا فئات دقل .. ملاعلا هالب فلعشم ىف ثدحي اذهف كلذ ىف اعدب انسل نحنر

 دقل . ةيسايس ةيزاهتنا اهنإ دحأ لاق لهف .. ةيئاشلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ايناطيرب ىف رارحألا عم

 . برخلا دعب ام ىلإ تافالخو تافالعخا ًاعيمج مهيب ام تيقب

 «لمعلا» ىف لشدتن مث

 بزحلا مسقناو , اقاقش هيف متثدحأو ٠ لمعلا بزح مجلخد مكنأ نولوقي . اضيأ راطإلا اذه ىف
 !! مكعم هقلاحت دعب نيبزح ىلإ

 نع ارلوصحت مهتأي هعابتأو ىركش ميهاربإ نوسهتي مهتكلو ؛ كلذ دهاجم دمحأ داعسالا لقي مل *

 نكلو . ةيلخادلا هنزش ىف انلخدت وأ بزحلا ىلع انرطيس انتإ مهئم دحأ لقي ملو , بزحلا ئدابم

 مالكلا اذه لثم نولوقي نيذلا مه لمعلا بزح نيبو اننيب ةعيقولاو سدلا نولواحي نيذلا باعكلا
 لمعلا بزح انلخد دقل « كلذ ملعي نم لوأ مهو .. ديعب وأ بيرق نم ةلصب عقاولل تي ال ىذلا

 دعب ٠ ىضأرتلاو قافتالاب هانلخد لب . مهيزح مهيلع محتقن ملو اهباوبأ نم تويبلا انلخدو قافتالاب
 نآلا نيقشنملا نم ةريغو دهاجم دمحأ ذاتسالا اهب ناكو لمعلا بزحل ةيذيفنتلا ةدجللا تعمتجا نأ

 اوذختا دقل .. هيلع ةقفاوملا تررقو «لمعلا»و عم انفلاحت رمأ تقثحب ىتلا ىهو ىركش ميهاربإ ىلع
 وأ ةيبلغألاب رارقلا اولختا له . مهنطو ةحلصمو مهبزح ةحلصم هيف اوأر نأ دعب رارقلا اذه
 مث ٠ ائعم فلاحتلا رارق اولختا نيح مهعم نكن ملو هيف لشدتن ملو مهدحو مهنأش اذه .. ةيلقألاب

 . لسعلا بزح هب لخدتل «ةداورط ناصح » أنل نكي ملو :ماحتقالا وأ وزغلاب لمعلا بزح لخدت
 اسيئر - لمعلا لخآد ىمالسإلا هاجتالا لثي ىذلا - نيسح لداع حبصأ لله : انه كلأسأ ىنعدو
 اسيئر حيصأ هنأب لوقي عقاولا ؟ هدعب مأ فلاحتلا لبق بزحلا ناسلب ةقطانلا بعشلا ةديرج ريرحتل

 بزح ىلع نيسح لداع ضرفن مل نحن نذإ ١ لمعلا بزح ىف مهعم لخدت نأ لبق «بعشلا» ريرحتل
 لبق لمعلا بزح لخاد دوجوم ىمالسإلا رايتلا نأ ىلع لدي اذهو ٠ بعشلا ةديرج ىلع وأ لمعلا
 :ةضيرم ةروصب اهروصت ةضيرملا سوفنتلا نكلو سمشلا موضو ةحضاو ةلأسم هذه . نحن هلهدت نأ

 ةديرج تناك ولو ٠ نحن انئاسلب ةقطان تسيلو لمعلا بزح ناسلب ةقطان لازت ال بعشلا ةديرج نإ
 : ةليلق ةحاسم الإ ايلاح اهيف كلف ال نحن .. فلعخم نأشو رخآ مضو اهل ناكل انتديرج بعشلا

 بعشلا ةديرج ىلع رطيسن مل نذإ نحن همالقأو هباتكو لمعلا برح نوئشل ةصصخم ةحاسملا ةيقبو
 ميهاربإ ذاتسألا ىلع نيقشنملا ىتحو مات حضاو ءيش اذه . نوعدي امك «لمعلا بزح ىلع وأ
 ىعلأ ىف ةقيقحلا فييزت ديرت ىتلا سوفنلاو ءةضيرملا مالقألا نكلو ؛ادبأ كلذب نولوقي ال ىركش

 نولبقي ال - ةزالمزو دهاجم دمحأ ةاتسألا - مهسفنأ نأشلا باحصأ امأ ؛مالكلا اذه لثم ددرت

 . مالكلا اذه
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 لاوه الا فيظوت تاكرشو ناوشإلا

 معجورولارمألا فيظرت تاكرش متعجش مكنأ نولوقيف ٠ نوريشكلا كيمع هقلطي ماهتا كاتم 1
 ىذلا ىمالسإلا داصتقإلاو ةيمالسإلا تاكرشلا جارمن مكرظت ىف لد اهرابتعاب ساتلا دنعاهل
 ؟ ماهتالا اذه ىلع كدر امق . . هيئإ نوصدت

 ىصأون لك ىف ىمالسإلا قيبطتلاب ىدانت نحن ٠ اهمامأ الو لاومألا فيظرت تاكرش ءارو نكت مل *
 لوقت ىتلا ىواعفلاب اوءعاج امهم ايرلاب ليعتو ةيوبر ةيمركشلا كوتبلاو , داصتقالا اهنمو ةأيحللا
 ريغي ىرثقلاو .. كلذ ملعت اطيأ سانلاو كلذ ىلع نييلسملا ءاهقف نم عامجإ كاتهو .. كلذ ريغب

 كلت قدصي نم نأل هديفت امم رشكأ ىرصملا داصتقالاب ريطت ىهو . عامجإلا ىلع جورخ ىه كلذ
 تنتاك اذإف .. اهراظنأ وأ ةموكحلا ىديأ نع اديعب جراخلا كوتب ىلإ هسولفب بهذيس يىواتغلا

 فرسم سائلا نإف كوئبلا عم لماععلا ىلع سائلا عيجشت ىوعفلا كلت ءارو نم ديرت ةموكحلا
 لواثتم نع اديعب .. اكيرمأو ابوروأ كونب ىف لب . رصم ىف سيل نكلو العف كونبلا عم لماعتت
 ابرلا ىلع مئاقلا هاصتقالا دط نحت . هعفني امث رثكأ ىرصملا هاصتقالاب رضي الهو . ةموكحلا
 ةيمالسإلا كرتبلا شعب كانه تناك لارمألا فيظرت تاكرش لبقو ٠١ ةيمالسإلا ناسلا ىلإ وعدنو

 .ةيوبرلا كوئبلا نم لئاهلا مضخلا اذه طسو ةيمالسإ ةقيص دجت نأ تلواح ىتلا

 مالسإلا مساأب بصنلا

 يفر ..اهب ةلص ىلع انئأ دحأ لقي ملو اهعجشن ملو اهنع نيلوثسم انسل ةيمالسإلا كونبلا هذهو
 أاودجو نيذلا نساثلإ ضعب ءاج سانلا ةقث بسك نع ةزجاع ةموكمحلا أاهيق تققو ىتلا فورظلا هذه

 فيظوت تاكرش مسا اهسفن ىلع تقلطأ قوسلا ىف لمعلل ةبسانم ةغيص ةيمالسإلا ةبراضملا ىف
 كلت لمع مظني ىذلا ئوناقلا دجت نأ رمألا ةيادب ذتم ةموكملا ىلع بجي ناكو ؛ةيمالسإلا لارمألا

 ملاصلا هلغدي قرس كانه حبصأ تاكرشلا هذه هرجوي هنأل ناتسكأب ىف ثذح امك تاكرشلا

 .. ميلاطلاو

 أودثرأو مهنوكذ ضعبلا قلطأ دقل .. مالسإلا ةءابع تحت عساولا قوسلا اذه ضعبلا لخد دقو

 . دسافلاو علاطلا نيب عمجي ىذلا قوسلا قطنمب نكم# اذه .. ةيمالسإ تاكرش اننإ !ولاقو ةمامعلا

 فيطللا دبع .. دسافلا وأ مهتم حئاصلا ء اوس سانلا ءالزع ءارو مايألا نم موي ىف نحن نكن ملو

 نم مايألا نم موي ىف نكي مل هرمع لاوط نكلو .. ءىشب همالسإ ىف نعطن ملو ملسم لجر فيرشلا
 هل اوريديل نيمثسملا نارخإلا ضعبب ناععسأ ىذلا نابثع دمحأ نامعص لثم هنإ : نيملسملا ناوخإلا
 ةنامأ نمضي ىكل كلذ نامثع دمحأ نامشع لعف دقث ٠ هب موقي ىذلا ىداصتقالا طاشنلاو لمعلا

 ريكأ دتسي ناك : رصانلا دبع لامج دهع ىف ىتحو ؛ هلمع ىلع نيمثاقلا قالخأو ةرادإ نسحو
 ناوخإلا نم نكي مل هسفن نامثع نكلو . نيملسملا ناوخإلا ةعامج نم ءاضعأل هتاكرش ىف زكارم ا
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 ٠ نيتبلاو لاومألاب اقلعتم رمألا نوكي امنيح .. نيملسملا ناوخإلا نم هنأ اموي عدي ملو نيملسملا

 ال مهلقتعيو ناوخإلا بذعي ىذلا ثحابملا طباض .. مهريغ نم رثكأ نيملسملا ناوخالل سانلا نمأي
 سأتلا لكو . ةحضأو ةلأيسملا نكلو ناوخإلا اهرمأ ىلع موقي ةسسردم ىف الإ هنبا ىلع نمأي
 ناعتسا اذهلو .. مهنمتأي نم ىدل هعدوي هنإف ةقرسلا نم هلاع ىلع ءرملا فاشي امئيحو . .نيملسم

 نيوضع انوكي ملو ناوخإلا نم اسيل امهنأ-مغر ٠ نيملسملا ناوخإلاب نامثع دمحأ نامشعو فيرشلا

 ريثك عضو دقو . مهونتأي نم ىدت اهلاومأ عدوت سانلا نإف اذكهو مايألا نم موي ىف .ناوخإلا ىف '
 . لاوصألا فيظوت تاكرش ىف مهلاومأ نييحيسملا نم

 لاومأ ةيامد ةموكح لال خدت م عضفروةموكم ا ة-هجاوس ىف تاكرشل كلت نعمتعفاهدقث [0]

 ؟ سأنلا .

 بيسي اهلاومأ سائلا ىلع تعاض دقل ,. سائلا ىوكش ىف نآلا بيستي ىذلا نوناقلا اتضراع دقل الب

 . اهيلع ىقيقحلا نميهملا ةمركحلا نم لعجيو تاكرشلا كلت ىقصي هنأل هانطراع ىذلا نرئاقلا

 ميظنت عم أنك دقل . اهيلع رطيسي هتكلو تاكرشلا كلت لمع مظني ال ةمركحلا هتمدق ىذلا نوناقلا

 هرأ مثو ء نايرلا نع عئادأ ال انأ : اهيلع ةلماك ة ةرطيس ةعوكحلا ةرطيس عم نكن ملو تاكرشلا كلت

 مم أئيعد ٠ كلام نآلا ةموكحلل نرلرتيا اولماعت نيذلا . روصلا ىف الإ ةدحاو هرم ىتايح ىغ

 !( وكسللل قلاخمو بيجع ءىش اذه . انئأشو نايرلا

 ؟نيباصنلا نم ةريغو نايرلا عم اهنأشو سادلاةم وكما كرعت نأ . .كيأر ىف ليدبلا وه اذه له حب

 عم ىبننإ ةلأسملا ميظنت ضراعأ ملو . . حلصي الو دسفيو طلسم هنأ ةيواز نم نوناقلا تضراع دقل *

 تيغلأ كنأ رل ؛ كلأسأ ىنعد .. . تاكرشلا كلت ىلع ةموكدلا ةرطيس دض ىنكلو ميظنتلاو ماظنلا

 فب هل ؟ اهيف ءىش لك ىلع ىقيقحلا رطيسملا ىه ةموكحلا نم لعجتل ةمهاسملا تاكرشلا نوناق نآلا

 سيلو مظنمو بقال ل دوجو نم دب ال تقولاأ سفن ىفو اهلالقتساو تاكرشلا ةيرح نم

 نجيصت ىلع كاملا ترج + اضفأ وطالع رانا كرت تاكرش نوناق ا. . طيفك

 فظرم ىأ وأ مسقلا ين يس لص لالا 11 كارم د رششي لب طقف ماعلا ىيدملا

 ثحابملا نأ كلذ ىنعي الأ ؟ لوقعم انع لهف .. ا 0 107 تاكرش نمةك ش ةيأ ىف ريغ

 ىتلأ ةككرشلل , نيفظوملا ءالؤه ءالو نوكيس'نملو .. تاكرشلا كلت نيف نيفظوملا نيعت ىتلا ىه
  .؟ اهيف مهدوجوب اهل نوئيدي ىعلا ثحابملل مأ اهب نولمعي

 ؟ ةموكحلا تتكس اذام

 تناك ىعلا ةمظنملا بصنلا ةيلمع زمتبست ال ىتحو .. بئاصملا تعقو نأ دعب ثدح اذه نكلو 1-1
 ىعم تسلأ ؛ وحتلا اذه ىلع ةموكحلا تلخدت 1 كلذ ثدحي مل ولو , تاكرشلا كلت اهب موقت

 ؟ كلذ ىف
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 نويلم 7١١ نم رثكأ ةموكحلا عم نايرلا تالماعت مجح غلب دقث ؟ ةيادبلا لتم ةموكحلا تتكس اذامل *
 ىلع سانلل اعيجشت كلذ سيلأ . هريغو ديدحلاو ءارغصلا ةرذلا اهث هرويل ديلإ أجلت تناكو ١ هيتج

 اهل لحيل هعم تلماعتو ةموكحلا ةقث زاح دق نايرلا ناك اذإ . هريغو نايرلا ىف ةقثلاو لماععلا

 ؟ اضيأ مهتالكشم مهل لحيل سانلا هعم لماعتي ال !ذامل ؛ سأنلاب كلاب امن .. اهتالكشم

 ىذلا نمو ؟ ةموكحلا مأ ١ نيملسم ا ناوخإلا نحن ٠ سائلا دنع هل جورو نايرثا عجش ىذلا نذإ نم

 فحصلاو ؟ ةموكحلل مأ انل اكول ناك نويزغيلعلا له ؟ ةموكحلا مأ نحن نايرلا عم لماعت

 نع تاتالعإلاب سانلا نودراطي اعيمج ءالؤه لخأ دقل ؛ ةموكحلا مأ اهباحصأ نحن ؛ةييموكحلا
 لعق ىللا نحن له .. تانالعإلا كلت رشنب مهل عميس ىذلا نمف -- راهن ليل - هريغو نايرلا طاشنا
 ؟ ةموكحلا مأ كلذ

 لثيالن ايرلانأو ايس السإ! داسصقا سيل اذه نأ مهل اولوقعل سانلا ىلإ أاوجرشت مل اذا 1
 ؟ لارمألا فيظوت تاكرش عم لماععلا نم ساتئا اورذحت مل اًذامل ؟ مالسإلا

 ىلع موقت ةيمالسإ ةغيص تاذ تاكرش ىه لاومألا فيظوت تاكرش « ةماعلا ةغيصلا ةيحان نم الوأ اه

 فيكو .. اهيف رودي اذام ملعل نكل ملف اهباحصأ ايارنو تاكرشلا هذه لخاد امأ . ةيراضملا

 اهباحصأ نأ فرعت نأ انل نيأ نم .. مهيلع ءابقر نكن مل . مهاياون وأ مهفادهأ ىه امو نولمعي
 . تاكرشلا كلت صوصخب ءىشب عطقن نأ عيطتسن ال ةظحتلا هذه ىتحو ؟ نوقرسي ال وأ نوقرسي
 ؛ ةموكحلا ةمامع انوسبلت نأ نوديرت لهف ةمركحلا ةمهم اهلإ ء تاكرشلا هذهو نحن انلخد ام
 ءذث ةموكحلا نإذ تاكرشلا كلت نم بصن كانه ناك اذإو « اهتيلوئسم نع ةموكحلا تلخت دقل

 كشت الو هقدصت سانلا لعجيل هنواعي نم ىلإ جاتحي امئاد باصنلا نأل ؛ ديكأت لكب هيف تكراش
 تقلطأ نيحو . تاهيينجلا نييالب مهعم تلماعت نيح رودلا اذه ةموكحلا تبعل دقلو .. هرمأ ىف
 . اهتاطاشنو تاكرشلا كلت نع تانالعإلا رشنل اهمالعإ ةزهجأل نانعلا

 نم متتأ اوعفاذت مل !؛املف ٠ داسفلا ىلع عجشتو - نولوقت اسك -- دساف ةموكحلا تناك اذإ [-]
 ؟ هلوفشكتو -- نولوقت أمك داسفلانو هراطت ىذلا متنأو ,«سانلا

 ؟ ةطلس باحصأ نحت له ؟ عقادت فيك *

 ؟ سانلا ىلع بصتلا ىف نيدلا نومدختسي مهنأو ةصاخ ,هدض ارغقت نأ مكيلع بجي نأك ا
 انك له ؟ كتاباسح ائطعأ نايرلل لوقن نأ عيطتسن انك له ؟ فرعن نأ انل نيأ نمو ؛ نحن انلامو *

 اذإ .. كلذ لعفت نأ ميطعست له ؟ تيطعأ اذامو تذخأ اذامو لمعت !ذام هل لوقن نأ عيطتسن
 نوكش ىف لشدعلاب انومهتاو ٠ ةلودلا لخاد ةئرد وأ ةموكحلا قوف ةموكح انئإ انع اولاق هانلعف
 ؟ كلذ كلف لهو سائلا

 اوتوكي مل اهباحصأ نأو ٠ قرست نكت مل تاكرش كانه نأ حضتا نوناقلا روندص دعي كلذ عمو
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 نذإ .. ديدجلا نوناقلل اقفو اهعاضوأ تاكرشلا كلت تقفو دقف سانلا ىلع بصن تايلمع نوسرامي

 ءريسصضب لمعي ضعببلا كاته ناك دقل ٠ قيبطتلا ىف ناك بيعلا نكلو أدبملا ىف بيعلا سيل
  علاصلا ريغو حلاصلا هيف - كل تلق امك -- قوسلا وه اذهو .. ريمض نودب لمعي رخآلا ضعبلاو

 نكلو ؛ تاكرشلا كلت هب لمعت تناك ىذلا ةيمالسإلا ةبراضملا ماظن ىف سيل بيعلا نأ تبث كلذيو
 ةباقرلاو .. ةباقرلا مادعلا ىف بيعلا ناك كلذك ٠ ةيكامأ لسعلا أ قيبطعلا ةقيرط ىف ناك بيعلا

 نأ ىتعاطتسا ىف له . ةموكحلا وأ ةطلسلا جراخ نم ةعامج وأ صخش ةمهم تسيئو ةلودلا ةمهم

 ؟ كريتاوف وأ كراعسأ ةمئاق وأ كئازيم ىنرأ هيحاصل لوقأو ًاريغص ًاناكد لخدأ
 ىلع ةمراص ةباقو ىلإو ةلودلا لبق نم ميظنت ىلإ جاتحت ةيلمعلا نأ ةرم نع رثكأ اتلعأو تكسن مل

 ةيلوثسم هذه ندإ .. ثدح ام ثدح ىتح تسعاقت ىتلا ىه ةموكحلا نكلو ؛ تاكرشلا كلت لمع

 سل“ نحت انةيلوئسم تسيلو اهذحو ةموكحلا
 تاكرش !وعجش مهنأب نيملسملا ناوخإلل هجوما ماهتالا عفد ىهيضهلا نومأم راشتسملا فنأعسي ...

 ايقيقح اقيبطت لشقو .ةيمالسإلا تاكرشلل اجذو اهرابتعاب اهعارو اوفقوو لاومألا فيظوت

 ..اهب نودأتي ىتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ايشق هقيبطتل ناوخإلا وصدي ىذلا ىمالسإلا داصتقالل
 تاكرش لسعت تتناك ىللا ةيمالسإلا ةيراضملا ماظن ىلع رابغ ال هنإ .. ىبيضهلالوقيو...

 هذه لمع مسيظنتو ةباقرلا مادعتا ببسب ناك عقو ىذلا أطخلا نكلو .. هل اقفو لاومألا فيظوت

 مهيدل تسيل نأوخإلا نأو .. اهريغ دحأ ةيلوئسم تسيلو ةموكحلا ةيلوئسم ىهو ؛ تاكرشلا
 . تاكرشلا كلت ضعب هب موقت تناك ىذلا مظنملا بصنلاو بهنلا فاقيإ نم مهنكمت ىتلا ةطلسلا

 لكلد للا اهحتم ةطلس ىهو . . ركتملا نع ىهنلاو فورسم اه رمألاةطلسي هانركذ امنيحو 5
 : ىييضهلال اق . .ملسم

 ةباقرلا ةدسراممو تاكرشلا كلت .طاشنو لمع مظني نوناق رادصإ ىلإ ةيرصملا ةموكحلا انوعد اننإ *
 قيقحتل نوناقلا ءاج نكلو . تاكرشلا كلعل اتوناق لعفلاب ةموكحلا تردصأ دقو .. اهيلع ةيلعفلا
 ىوس سيل كلذ ذعب ثدح ام نأو اهطاشن ميظنتل سيلو تاكرشلا كلت طاشن ىلع ةموكحلا ةرطيس

 ملف ةلولغم تاكرشلا كلت باحصأ ىديأ لعج ىذلا نوتاقلا كلذ راثأ نم رثأو ةيعيبط ةجيتن
 ةمركحلا ترطيس دقل .. مهتاكرش رمأ نم ءىش ىف فرصتعلا وأ نيعدوملا لاومأ در نم اوتكمتي
 نيئماعلاو نيفظوملا راغص ىتح نييعت ىلع فارشالا ىلوت ثحابم لا زاهج نأ ىتح ءىش لك ىلع

 ..اهيف ىهتلاو رمألا ةبحاص ىه ةموكحلا تحيصأ كتذيو تاكرشلا كلعب

 :ًالئاق ىبيضولا راشتسملا هرطحسيو

 اهتوكس لاطو تدكس ةموكحلا نكلو ؛ ةيلمعلا مظني نوناق رادصإب انبلاطو تكسن مل نحن .. ند
 هتردصأ ىذلا نوتاقلا انضراع امنيحو .. ءيش لك تمدهو «اهلقسأ اهيلاع تباج» تكرحت امتيحو
 مطحيو دسفيل ءاج دنأل هاتضراع لب .. مظنيل ءاج هنأل هطراعن مل تاكرشلا كلت نأشي ةموكحلا

 ذي



 ملف ةلولغم تاكرشلا كلت باحصأ ىديأ لعج ىذلا نوناقلا كلذ راثأ نم رثأو ةيعيبط ةجيتن

 ةموكملا ترطيس.ذقل .. مهتاكرش رمأ نم ءىش ىف هفرصتلا وأ نيعدوملا لاومأ در نم أونكمتي
 نيلماعلاو نيفظوملا راغص ىكح نييصعت ىلع فارشإلا ىلوت ثحابملا زاهج نأ ىتح ءىش لك ىلع
 ..اهيف ىهنلاو رب ألا ةبحاص ىه ةهركحلا تحبصأ كلذبو تاكرشلا كلعب

 : الئاق ىبيضهل ا راشعسملا دهرطتسيو

 اهتوكس لاطو تعكس ةموكحلا نكلو + ةيلمعلا مظني نوناق رادصإب انبلاطو تكسن مل نحن .. نذإ
 هئردصأ ىذلا نوناقلا انطراع امئيحو .. ءىش لك تعدهو «اهلقسأ اهيلاع تياج»و تكرحت امنيحو
 مطحيو دسفيت ءاج هنأل هانضراع لب .. مظنيل ءاج دنأل هطراعن مل تاكرشلا كلت نأشي ةموكحلا

 فرس اهنإف ىلاتلابو نوناقلا اذه لظ ىف لمعلا عيطعست نل اهعاضوأ تقفو ىتلا تاكرشلا ىتح
 دقل .. امقح كلذ ىلإ ىدؤت نوناقلا ةعيبط نأ .. ةلبقم روهش ةذع نوضغ ىف اهلامعأ ىفصت
 اذإ لاملا قوس ةئيع اونذأتسي نأ دب ال مهلأ ىتح نوناقلا اذهب نيئيلق تاكرشلا كلت باحصأ حبصأ

 دقل ؟ لكشلا اذهب رمعسي نأ ىراجتلا لمعلل نكي له «مكيلع مالسلا» دحأل اولوقي نأ اودارأ
 دحاول ةقفص تءاج اذإ ىتح .. تاكرشلا دب موقت نأ بجي ىذلا طاشنلا عون هدحيل نوناقلا ءاج

 ماظن لظ ىف نكم اذه لهف . اهدقع ىف هنذأتسيل لاملا قوس ةئيه سيئرل بهذي نأ ديلع ناك مهئم
 لاما قوس ةئيه عم نوثدحتي نايحألا نم ريثك ىف مهنإ .. تاكرشلا هذه هيف لمعت ىذلا قوسلا
 .. اهسفنل «اهتفهلو» تعراس اهريغو ةموكحلا نودجيف اهدقع نووئي تاقفص نأشب
 ترطضا هداسف تبث امئيسحو : دحاو موي ىف قلسو دعأ ىذلاو هاتطراع ىذلا نوناقلا وه اذه'

 ةلأسم ىف ةموكحلا رظنت مايألا هذه ىفو .. هحيحصتو هلامكتسال ىركسع رمأ رادصإل ةموكحلا

 ةيفسصت نأشب هتارارق نإ هاصعقالا ريزول تلق دقو .. لدعملا نوئاقلا ىلع ىرخأ تاليدعت ءارجإ

 كلت ىف نعطلا رظني لازي ال ةئودلا سلجم نآأل ةيئاهن تسيل اهعاضوأ قفوت مل ىتلا تاكرشلا
 تاكرشلا كلتل ةيفصتلا تايلمع سرامي داصتقإلا ريزو هيف لازي ال يذلا تقولا ىف ٠ تارارقلا
 بابلا نم لوشد اذهو .. نوثأق همكحي ال ىذلا ىكارتشالا ىعدملل ةيلمعلا اردنسأ اذهلو ؟ لعقلاب
 .. تاكرشلا كلت ةيفصتن ىفتخلا
 ؛ نوناقلا كلذ تردصأ نيح ةموكحلا ثتعدا امك .. نيعدوملا لارهأ ةيامح ةلأسم تسيل ةلأسملا نذإ
 . كونبلا ديفي اذه نأ مهتم ًاثظ ةتيفصتو ىداصتقالا طاشتلا نم حونلا اذه عنم ىه ةثأسملا نكلو

 دقل .. قوسلا ىف ةيرالودلا تاداهشلل ثدح اذام فرعي انلكو ًاحيحص سيل اذه نأ ةقيقحلا نكلو
 مث رامثتسالا تاداهشو كونبلا دئارف ليلحتب ىوعفلا هيتفم ردصأو لاومألا فيظوت تاكرش اولطبأ
 .. ركذت ةدئافي هلك كلذ مهءاج نأ ثدحي مل ؟ ءىشب تدافأ لهف ةيرالردلا تادنسلا اوردصأ

 ماهتالاب انيلع ايقلي نأ نالواحي نالللا اسمهو اهتاذ ةموكحملاو ةلودلا ىف الإ بيعلا سيل نذإ
 سفنلو بولسألا سقنبو « مه مهقتاع ىلع عقت ىتلا ةيلوئسملا نم ًالصنت فيظوعلا تاكرش عيجشتب
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 .. ةيسايسلا ةيزاهتنالا سراف اننأ نولوقي فدهلا

 فيظوت تادكرش نم ىلام معد ىلع معلصس مكنأ 49 ماع ىف ةيباشعنالا ةلمحلا ءادثأ هدرت 5
 كدرامق .. ةموكحلا ىحشرمةهجاوم ىف ةيباختنالا مكتلمح لبومعل اوغتاكت مهنأو لاومألا

 ؟ ماهتالا اذه ىلع ْذ
 ةريغ وأ نآيرلا انطعي مل ٠ ىنطولا اهبزحو ةموكحلا هكلمت ام رشع نحن كلف لهو .. ٌمِراف مالك اذه +

 مل ًالثم انأ .. ةدحاو ةرم نايرلا لباقأ مل ىتايح ىف انأو .. كلذ دحأ تبثي نأ ىدحتأو ادحاو اميلم

 اهورشس تارايس نوكلعم نيذلا ةرشألا لك نأل ةيباشعنالا ةلمحلا ءانثأ ةذحأو ةرايس رجاتسأ

 .. ةبذاكلا تاءارتفإلا ءارو ىرجن نت اتنإ .. اتاجم ناوخإلا ىحشرم

 نمأو تايدلبو ىلحم مكح نم ةموكح ا تاناكمإ لك ىنطولا بزحلا رخس دقل .. ةحضاو قئاقحلاف
 اذإو .. مهتاقصلم ارقلعيل انتاقصلتم نوقزمي اوناكو .. ائدض ةيباشتنالا ةلبُخلا ىف هريقو ىزكرم

 ال !ذاملك لاومألا فيظرت تاكرش وأ نايرلا نم لارمأ ىلع اتلصح انثأ نم هئولوقي ام احيحص ناك

 كلتب ةصاخلا تادنتسم ا لك ىلع اهيديأ تعضو دقو كلذ ىلع ةلادلا تادنعسملا ةموكشا مهاقت

 ؟؛.. تاكرشلا كلت نم لاومأ ىلع انلوصح دكؤي ًادحأو ًادنتسم اهنيب تدجو لهف .. تاكرشلا

 .ةريخألا ةيباخعنالاةلمحلا ىلع فرصلل لام اب مكتدعأ ةيجيلخل!لودلاىدحإ نأ اضيأ هدرت دقل [

 ؟ كلذ ةحص امف

 نع لوثسم ريغ هنأ فرعي نم ىلع مالكلا لهسأ ام .. «مد ةيوش مكدنع اولخو ءالؤهل لوقأ *

 ء؟ «مهتنسلا داصح الإ همئهج رأت ىف مههرجو ىلع سانلا بكي لهو»و نص هللا لوسر لاق .همالك

 لغغي ىذلاو .. مالكلا كلذ لثم لوي نأ هل نكمي ال فيرشلا ثيدحلا اذه ىتعص فرعي نم نإ

 كلذ لثم لوقي نأ عيطعسي .هلوقي أم لك نالجسي نيع نعو لامش نع نيكلم كانه نأ ىسأادتبيو

 . هثم رثكأو

 زكارم كانه .. اتلع اهباسمحل لمعت ةريثك تائيه اهب نأ فوزعمو ؟ ةلودلا كلت انيطعت ؛ذاَ

 ةيمالسإ ةلود ىف انه نحنو . نحن اهلومت نذإ اذاملف ٠ ةلودلا كلت اهلرمت ايوروأ ىف ةريثك ةيمالسإ
 ال اهنإ ؟ انه اهلأومأب ىقلعل ةلودلا كلت ىتأت !ذاملف ةريبكو ةيوق رصم ىف ةيمالسإلا ةوعدلاو ةدئار

 اهنإ -- الدج ضرشفت - تدارأ نإو ىتح ةيرصملا ةسايسلا ىف مايألا نم موي ىف رثؤت نأ ىف عمطت
 رودقم ىف دعي ملو . رهاظو حضاو نآلا ءىش لك نإ . هولعقيل ءابغلا نم أوسيل مهف ١ كلذ تدارأ

 . نيرخآلا نع ًاثيش ىفخي نأ دحأ

 نيدلت ةسايسلا مأ .. ةبعايسلل نيدلا

 مهيدلنيدلانأو« ةسايسللنيدلا و براس أ نولمعي مهتأبنيملسملاناوخالل ماهتا كانه [
 ؟ ماهتالا اذه نع كدر امف .. ةياغ سيلو ةليسو
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 وهق «ةلودلاو نيدلا» ةلأسم امأ .. مهيولقو سانلا رئامضب قلعت ةليسو مأ ةياغ نيدلا ةلأسم *

 لئاسملا نم اذهو .. نيدلا ةماقإ نم ءوج ةمركحلا نأ انتلقو .. ةرعدلا ةيادب نمز ذنم هاتعفر راعش

 نيملسملا رمأ ىلو نأ هنم فرعتف ىمالسإلا هقفلا ىف باعك يأ أرقإ .. هقفلا بعك ىف ةعباشلا

 , اهل طباض ال ىتلأ ةقئطملا ةسايسلاب نمو ال نحنو .. نيدلا ماكحأ ىضتقم ىلع مهرمأ سوسي

 دجوت الو ةسايس كانه نأ فرعن نحن .. هفرعن ال هلك اذه .. سئاسدلاو ةعيدشإو ركملا اهيفو
 عم لماعتأ امنيحو ةيبرعلا ةسايس نم دب الف ىدالوأ ىبرأ امئيح ء ةسايس نردب ةيرشب ةعامج
 ةيبرغلا ميلاعتلا ىضتقم ىلع اهسوسأ ؟ اهسوسأ ىضتقم ىأ ىلع نكلو .. اهسرسأ ىننإف ىتجوز
 موصلا ىدالوأ ملعأ ىئتإ ؟ اهب نموأو اهقتحعأ ىتلا تادقتعملا ضعب ىضعقب مأ - الشم -

 مهملعأ نأ نكميو .. ةقلطم ةليضف هنأ ىلع قدصلا ىدالوأ ملعأ نأ نكي .. ةفعلاو قدصلاو
 ىف « نكمم ىيغ « رومألا نم رمأ ىأ ىف ةسايسلا نع نيدلا لصف نذإ . ىنيد رمأ هنأ ىلع قدصلا
 نأ ريغ اذه . هتسايس نأسنإ لكل نوكي نأ نم دبال نيرخآلا عم لماعتلاو كولسلاو لكأم لاو سيللا
 ريغ اذه ناك اذإف مامألا ىلإ ةرمو فلخلا ىلإ ةرمو ًائيمي ةرمو ًاراسي ةرم هجتن ٠١ قفتأ اميسح ريست

 ؟ةئودلاب انلاب مف هرفلل ةبستلاه بحئسم
 بلطن ال نحنو مرشلا ىطتقمي اهيلع ريست ىتلا «ةيعرشلا اهتسايس ةلودلل نوكت نأ بلاطن نحن
 نم لوأو مكعبتي نم لوأ نوكنسو ىلوألا ةوطخلاب اوأدبأ ةرم نم رشكأ مهل اتلقو ءانسفنأل مكحلاب
 ىعسن ةياغ هنكلو ةليسو سيئ انيدل نيدلا نأ دكؤنل اذه نم رثكأ كلم ال نحنو ؛مكل امدخ نوكي

 . اهيلإ

 باع زا ىنعم اه

 مكتاسايس ذيفنتل ياهرآلا ىلع نودمععتو نويباهر[مكنإو باهرالابوكل مئاد ماهتا كانه []1

 ؟ ىديلقتلا ماهتالا اذه ىلع مك درامف .. مكيضراعم نم صلختلل وأ

 ؟ باهرإلا ىثعم أم الب

 . هب ذيدهتلا وأ .. لعقلا وه باهرإلا 13
 . ادحأ لتقت مل نآلا ىتحو ةروثلا دهع لئم *

 . نييباهرإ متأدب مكنأو ةروشلا لبق متلتق مكنأب فارععأ !ذهو [
 تناك ايأ - كلذ دعي - دهع نيبو ؛ رصمب رفأك ىزيلجنا لالتحإ دهع نيدهع نيب قرفن نأ انه دب الد

 . اندالب لخآد لالتحأ دولج كانه دعي مث .. ملسم وهف « هيف مكاملا ةقص

 ةرهاقلارادمكحورادتزانلاىضاقئا(اضيأ نيملسم متلعق لبطتفزيلجن الا اراعتت مل مكتكلو

 . مهريغو ىشارقتلا ىمهف دومحم رصم ٠ ؟رزو سيئرو ىكز ميلس

 كَ



 انلتق نيللا نحت لهو ؟ كاتس ىلريس انلعقت نيذلا نحن لهو ؟ نامثع نيمأ انلعق نيذلإ نحن لهو *

 ؟ ىلاغ اشاب سرطي

 . ةيسايس ثالايبتغا هذه []

 لايتغالا انسرام نيذلا اندحو ائسلو ٠ تالايتغالا نم عوتلا اذه اهيف ناك ىتلا اهذحو رصم تسيل +

 دئب لك ىف ةيسايسلا تالايتغالا تدجو دقل .. هريغو هسفن تاداسلا روتأ هسرام دقل ىسايسلا

 دقل .. اكيرصأ لثم ةذيتعلا تايطارقعدلا تاذ هالبلا ىعح فورظلا لك ىفو .. ملاعلا دالي نم

 ىف ملاب فلوأ ليتغأ دقل ؟ .. كلذ ثدحي ملأ .. اكيرمأ ءاسؤر نم هريغو ىدتيك نوج ليتشأ

 ءاتثأو ؛ لاوحألاو فورظلا بسح ملاعلا لوو لك ىف ةيسايس تالايعغا كانه نذإ .. ديوسلا
 تناك لهو نيلتحملا ناوعأو نيلتحملا لايتغاب تماقو الإ ةينطو تاكرح كانه نكت مل .لالتحالا
 ةبس نآلا لايتغالا عبصأ اذامل ؟ .. رامعتسالا ناوغأو رامعتسالا الإ رصانلا دبع ىدل ةيضق كانه

 كراش ىذلا تاداسلا روتأ هيف نوربتعي ىذلا تقولا ىف « نييباهرإ نحت اثتوربتعي !ذامو .. اباهرإو

 ؟.. ةيروهمجلل اسيئرو الطي ٠ زيلجنالا ليمع نامثع نيمأ لايتغأا ىف

 ةينطولا ةيضقلا ىف لايتغالا

 ضرغيرأ ةصاخ تاباسح ةيفصتن ًالايمفا سيئو ؛ ةيئطولاةيضقلاراطإ ىفلايتغا اذه !3
 ؟ ىصخشلاماقتنالا

 ؟.. ةينطولا ةيضقلا راطإ ريغ ىف مت ىذلا لايتغالا وه امو +
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 ؟ ..ةروثلاليقةيلخادلا
 : هلايتشاب ماك ىذلا نم نألا ىتح دحأ فرعي ملو سانتلا .طسو ليتغأ ىكز ميلس لوأ *

 1 ىشارقتلاو..
 ؟.. ًايتّطو الطب نآك لغ ؟ .. ىشارقتلا ىغ كيأر ام *

 .. املسم ناك هتكلو الطب نوكي ال دق ل

 ةنيعم ةطخي مزعلت ةعامج ةدايق نب ًاذج ريبك قرف كانه .. ةينطولا ةيحانلا ىف ثدحتن نحن *
 ىتح ةصاخلا مهتيلوثسم ىلع ًالمع نوذغني وأ مهسفتأب ائيش نوررقي صاخشأ نيبو نيعم جمانربو
 . اهراطإ ىف نولمعي ىتلا ةعامجلا ةدايق ملع نودو ةبغر ذض نأك نإو

 برعلاو نييرصم ا داهج هيف ناك ىذلا تقولا ىف دوهيلا دض برحلا فاقيإو ةندهلا ىشارقنلا لبق دقن
 ؛؟ ..دوهيلا عم ىشارقنلا اهدقع ىتلا ةندهلا ةجيتن تناك اذام مث . هرامث ىتؤي أدب دق نيطسلف ىف

 حالسلاو داتعلاب اودوزتو مهتراسخ اوضرهو مهسافنأ دوهيلا طقعلا نأ كلذ ةجيتن نم ناك دقل
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 قداص داؤف ءاوللا لسرأ دقت .. ةندهلا لبق هيلع اوناك امم ىوقأ مهو ديدج نم برحلا اوفئأتسأو
 ةرهاقلا كيتأرش رش ىنوفكا» اهيف هل لوقي ىشارقنلا ىلإ ةيقرب نيطسلف ىف ةيرصملا تارقلا دئاق

 داؤف دأرأ دقل .. ليئارسإ برح ريزو كوترش ىسومل ةحضاو ةراشإ ىف «ليئارسإ كوترشب ليفك انأو
 نم ىتأي هنكلو ليئارسإ نم ىتأي ال رطخلا نأ لوقي نأ نيطسلف ىف ىرصملا شيجلا دئاق قداص

 يتلا . تقولا كلذ ىف رصم ىف مكاحلا ناك فيك روصتت نأ كتكمي انهو ةرهاقلا

 .. ليئارسإ كوترش نم رطخأ هلأب نيطسلف ىف براحملا ىرصملا شيجلا دئاق هفصو دقو اينطو

 ىف مهسفنأ نودهاجملا دجو دقل .. نيدهاجملا لاقتعاب ماق هنا لب . دحلا اذه دنع ىشارقنلا فقي ملو

 مهمرحيل نوجسلا ىف اهئاضعأب ىقلأو ناوخإلا ةعامج لح ررقو .. ىشارقتلا ىديأ ىلع تالقتعم ا

 ىشارقنلا لعفي نم ةحيلصمل هسفن لأسيو هلك كلذ ىف ركفي نم ءاج اذإف نيطستف ىف داهجلا نم
 ىشارقتلا لايتقا ررق مث .. دوهيلا نم رثكأ هلك كلذ ىف ذحأل ةحلصمال هسفتب باجأو ؟ ..كلذ

 [؟ نييباهرإو ةلعق مهلك ناوشإلا عبصيو «. ءاركدلا ةنايخلا هذه ىلع هل اباقع كلذ دعب

 . ايباهرإ المع ناك ىشارقتلا لايعغأ نأب كنم فارععإ اذه ©

 ملو هب !ورمأي مل ناوخإلا نأب لوقأ انأ .. ىباهرإ ريش وأ ىباهرإ هئأب لمعلا اذه ىلع مكحأ ال انأ *
 . ةدايقكو ةعامجك - هل اوططخي

 .. :وركتعتسي مأ مهتكلو ٠. أورمأي ملو اروططخي مل 2

 .. ائاوخإ (اوسيل» لمعلا اذهب اوماق نم نأب هيف لاق ًانأيب انيلا نسح ردصأ دقل سكعلاب .. ال *

 . «نيملسم !وسيلو

 .. كلذب هورمأ نيذلا مه ناوشإلا نم هتداق نأب فرتعا لتاقلا نكلو ال

 ؟ هرمأ ىذلا وه اتيلا نسح نأب فرتعا له #
 .. لتاقلا اهل عباملا ةعومجملاة داق نكلو . . تاذلاب ائبلأ نسح سيل 3
 - نامثع نيمأ لايعغإ ىف كراش ىذلاو نويباهرإ انع نولوقي اذامل : ًالئاق همالك ىبيضهلا لصاويو

 اوثوقي مل اذاملو ؟ كلذ دنع اولوقي مل اذاملو ؟ كلذ هنع اولوقي مل لالتحالا ءانثأ -- زيلجنالا ليمع

 ْ مالسدتسالاب هيلاطيت هيلإ بهذ نم عيمج لثقلاب دده نيح ىباهرإ هنإ رصانلا دبع لاسج ىلع
 ؟ رصم ىلع ىثالثلا ناودعلا ءانثأ ليئارسإو اسنرفو ارتلجنأ تابلطل خوضرلاو
 ىلع لامعأب اوماقو ةعامجلا ىلع اوجرخ نينثا وأ ادحاو نأ هرج باهرإلاب ناوشإلا نومهتي !ذامل
 ركف نم اءزج لايصغالا نكي ملو : هذهع ىلوو ىهتنا خيرات اذه نإ مث .. ةصانخلا مهتيلوثسم

 ىف ةدوجوم تناك ةيسايسو ةيعامتجا فورظل اعجار ناك دتكلو مهتوعد ةعيبطل اعجار وأ ناوخإلا
 5 ةفلعخملا ملاعلا لود نم اهريش ىف ةدوجوم تناك امك رصم

 صئلشتلل رصاتلا دبع اهبماق ةيئيشق اهتأ متلق ,ث 359« ماعرصاتلا دبعلايتغا متلراح دقل 1
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 ناوخإلاةعامج ىف نييقيقح ءاضعأ ةيضقلا ىف نومهتم ا ناك امئيب ٠ نيملسملا ناوخإلا نم
 1 .نيملسملا

 لامبكو ىماهتلا نسحو ىدادغبلا فيطلتلا ديعو بيست لمحم كلذب دهش دقو ةيليشغق تناك دقل معت ا#

 . نيسح نيذلأ

 . هتروص هيوشت ىف ةحلصم باعصأو رصانل ا دبعل موصخش ءالؤه لك نكلو 01

 رصاتلا دبع لايتغال ةرهاقلا نم اوضع فلكن نأ لوقعملا نم له .. لقعلاب ةلأسملا شقانن انعد نذإ *

 ؟هذهك ةريبك ةيلمعب موقيل هدرفمب أدحاو لسرن نأ لوقعملا نم له مث ةرهاقلا ءانبأ نم رثكأ نكامألاو
 ؟ ةدحاو ديب :أرفأ ةرشع هقلطي دحأو سدسم كانه لهو [3

 مهتملا فيطللا دبع دومحم نأ ليق دقل ء ؟رشابم ثداحلا بقع ةيضقلا تاليجست ىلإ مجرأ نذإ *

 نم بيصي ال زارطلا اذهب سدسملا نأ اودجو امئيخو « م5 جئنوارب سدسم دعمو طيض لايتغالاب
 اريك ع« رتلييرأيو اسك و ليقع هنأ لاقو عوبسأي اهدعب مدأ ىويدخلا عاج اهئم قلطأ ىعلا هلق اسملا

 ملف ٠ هميلست ىلع قفارق ؛ هملسيل هوخأ هيلع طغض امثيحو « هبيج ىف هعضوف ثداحلا ناكم ىف
 ىلإ ءاج فيك نكلو ةرهاقلا ىلإ باهذلا ررقف سدسملا هملسيلت اهلك ةيردتكسالا ىف الوئسم دجي

 هل هملسيل بابلا لخدم ىلع هراظتنا ىف رصانلا دبع لامج دجيل مادقألا ىلع ريس ءاج :ةرهاقلا

 ؟ لقع هقدصي مالك اذه له . لوقعم اذه له .. ايصخش

 . ةيمسرلا تاقيقحملا مالك سيلو فحصلا مالك اذه 1
 ىلع هراظتنا ىف رصانلا دبع لامج دجو فيكو .. "ىللييرابلا" سدسملاب مدآ ىويدتلا ءاج نيأ نم *

 نيأ ىلإو نآلا ىتح مذآ ىويدخلا نيأو .. هل ةأقاكم هينج ةتأه هيطعيل ةروشلا ةدايق سلجم باب
 آ! بضذ

 ؟ نولوثت أمك مكن أره ليلد هيدلف . . مكنأ هتع نوثحبت ال اذامل 1
 3 نألأ يت ىحح وه لنعو 0: ءاج نبأ نعو ةيصخششلا ءله نمو , دنع نحت فرعت أةامو #

 ؟ةيروهمجلا سيئر هيف بطخي نأكم ىأ ىف ىلوألا فوفصلا ىف سلجي ىذلا نم ..كلأسأ ىنعد مث

 . لاخلا ةعيبطب . . نيلوثسملاو نييوعدملارابك 3

 ىف سولجلاب هذ ممس ىذلا نمو .. ىتوألا فوغصلا ىف سلجيل فيطللا دبع دومحم ءاج فيك نذإ *

 , ناكملا ا!ذده

 . ريكفت ىلإ جاححم ال ةلأسملا . . نيلوثسملا وأ سرحلا ملع نود لذست دقل ديكأعلاب [3
 نم قدارسلا ىلخأ مث رصانلا دبع لامج لوصو ليق ىلوألا فوغصلا ىف نوسلجي ناوخإلا ناك دقل *<

 هادو



 ىف ءاقبلاب فيطللا دبع دومحمل عمس ىذلا نم نذإ .. باطخلا ءانثأ هدض اوفتهي ال ىتح ناوخإلا

 ارسلجيل ريرحتلا ةئيه ءاضعأب اوءاج دقو ناوخإلا ةيقبل حمسي مل اعنيب ىلوألا فوفصلا ىف هدعقم
 . رصأنلا دبع لامجل اوقتهيل ناوخإلا نم الدب ىلوألا فوفصلا ىف

 ىف مهعم سلجو ريرحعلاةثيه ٠ اضعأ طسو للست فيطللا دبع هومحم نآب لوقت ال اذامل 11
 .ىئوألا فرفسلا

 هرودي موقت ىبرسحلا سيلويلا دئاق روثأ دصحأ وه ىلوألا فوضصلا ىلإ هب ءاج ىذلا نأل .. الل
 .. ةيليثمتلا ىف ..موسرملا

 ؟ ةيليثمتلا هذه نم فدهلارهأمنذا [ل]

 بيجحت دمحم لايتغال ًالصأ ةدعم ةيليثمتلا تناكو .. نيملسملا ناوخإلا نم صلختلا وه فدهلا *
 ةقلطب بيجن دمحمو ناوخإلا , ةدحاو ةبرضب اعم نينثالا نم صلختلا معيف هولاتغا نارخإلا نأ لاقيل
 ضرملاب رهاظتف رصانلا ديع لامج هل هريدي امب رعش -- هثيأور بسح - بين دمحم نكلو .. ةدحاو
 . هثم الدب رصانلا دبع بهذخ .. لاقتحالا ناكم ىلإ بهذي ال ىتح

 رصأتلا دبع بلطي فيكف , ةيليشق نكت مل ةلأسملا نأ ىلع ليثد هتإفآحيحص كلذ ناك !ذإ 1
 ذيع ةومحم نأ مأ ؟ وه هلايتغاب موقيف بيج دمحم لاعقي نأ فيطتلا دبع قوس عفش

 ؟ بيجتو رصأتلا دبع نيب قيرقعلا عيطتسي ال ناك فيطللا
 انتيلوثسم امف . رصاتلا ذبع لامج وأ بيجن دمحم لايتغال فيطللا دبع عم ارقفتا مهنأ ضرفنل *

 ؟ ذك اذه ىف نحن أئنأش اهو ؟ نحن

 الوضع نكي ملأ فيطتلا دبع دوم نلت انأ كلأسأ ىتعد ٠ مدأ ىويدخ نع تنأ ىنعلأس دقل ل

 ةدايق تحت ناوشالل ىرس ميظنت كاته نكي ملأ ؟ ىرسملا ميظنتلا ىفو نيملسم ا ناوخاإلا ىف
 بلقتتو دجلاب ىهتنت ةيليقَق كانه لهو ؟ ايرس ناك !ذاملو ميظنعلا اذه !ذاملو ؟ تعلط فسوي
 ؟ ةقيقح ىلإ

 ريثأت تحت مدختسي ًانايحأو تاءارغإ تحت مدختسي ءمدختسي ىذلا صخشلا نأ انملعي خيراعلا نإ
 خيراعلا نكلو . ةريثكلا تاءارغإلاب ىنم صخشلا اذه نأو .. فورعم رمأ اذهو ريقاقعلا نم عون
 نع لأس ريود ىوادنهلا نأ ليق كلذلو .. اردغ لعقيو كلذ دعب دب ردغي صخشلا اذه نأ انملعي
 .. هيلع ىمغأ مث .. كلذ ىلع قفعن مل اننإ لاقو .. ةقنشملا ىلإ هنودوقي مهو رصاتلا دبع لامج
 ناريخألاو ىعفاشلانيسحوت اداسلاروتأوملاسلامجناكةمكاحل [!ىرجأىدنانكلو ©

 وهرصانلادبعلامج نكي ملو نيمئسملاناوخإلابةديجلا امهتقالعو ةينارخإلا امهلويمب ناقورعم
 ةقاشلا لاخشألا ىلإ مادعإلا نم ةيرقعلا قلخ هنإ لب .. اهماكحأ ردصأ وأ ةمكحم لا سأر ىذلا
 بلاسوىكلت ةىلسع ملاسس لاسمج جتح ]دقو ناوشالات أ داي نم نيريشكلا ىلع ةدسؤملا

 . ةفأر حودو ليدعت نود ةمكحم ا مكح ىلع قيدصتلاب رصانلا دسع
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 ؟ نيملسملا ناوشإلا نم ىعفاشلاو تاداسلا نأ لاق نم *

 ناكف ىعفاشلا نيسح امأ . مكنم دحأ هيلع دري ملو ناككم نم رثكأ ىف كلذ تاداسلا لاق دقن 1
 ناك ديكأعلابو .. رخآ هاجتاىأ نم ناوخإلا ىلإ برقأ وهو ىوقتلاو دهزلا هنعافورعم لازي الو
 . نارغإلا ىلع عقي آملظ ىأر هنأ ول جعحبس

 ىئقدصتل كل هلوقأ ام ىدل سيلف ىنقدصت مل اذإو .قدصف قدصف قدصت نأ تدرأ اذإو ..كلذ لوقأ ىتنإ *
 .رح تنأف درت مل اذإو .. قدصف قيدصتلا تدرأ !ذإف اندنع ام اعيمج سائلل تلقو كل تلك دقل .
 .. كلملل عياتلا ىديدحلا سرحلا ىف اوضع ناك لب .. نيملسملا ناوخإلا نم نكي مل تاداسلا رونأ

 ًامصخ نوكت نأ مالسإلا نم لهو . ناوخإلا نم نكي مث هنكلو «خيشتسم» لجر ىعفاشلا نيسحو
 ناليقي فيكف نيمصخ اناك ملاس لامجو تاداسلا رونأو امصخ ىعفاشلا نيسح ناك دقل . امكحو
 . نيمكح انوكي نأي

 لوصألا بسح ةمكاحم دعبالإ ءادعإلا ذفتي ملو . . ةينلم ةسدكاحم ترج دقل . . قرف كانه [ل
 . فورظلا هذه لغم ىف ةعبعملا

 لامج لايعغأ ةقيقح اودارأ ول ناوشالا نإ لوقأ انأو ء ىبرشإ سيلوبلا اهارجأ ةمكاحم تناك دققل *
 [له ٠ .ديعب وأ بلا ال ل ل هدرقمب ًأذحاو اولسرأ أمل رصاتثلا دبع
 تدعأ تأءارجأو تابيثرت تدجول ؛ ىيشارقنلا لايعتغا فلم تنع ولو .. لقع لقعو قطنم لكل فاثم

 ىرج ام نيبو ىشارقتلا لايتشا ثداح ىف ىرج اه نيب .. ضرألاو ءامسلا نيب قرف كانهو ٠ ماكحإب

 رمألا ىهتنا ىبرحلا سيلوبلا اهب ماق ىتلا بيذعتلا تاءارجإ لك مغرو . ةيئزهلا ةيليثمتلا هذه ىف
 ىذلا بيطلا ميهاربإ كلذكو عوضوملا اذهب ملع هل نكي مل تعلط فسوي ىرسلا زاهجلا ةدايق نأ ىلإ
 مهل لاق ىبيضهلا نسح ماملا دشرملا نأ اعيسمج مهيدل امولعم ناك لب . ةرهاقلا نع الوئسم ناك

 .رصانلا دبع كلامج ىلع هذي مهنم ذحأ ده الأ مهرمأو «رصأتلا دبع لامج مد نم ءىرب انأ و :ًاعيمج

 كلت نأ - درأو ريغ وهو الدج انطرعفا !ذإو . ثداحلا اذه نم ةثيرب - ةدايقك -- ةعامجلا نذإ
 لبق ةعامجلا لح ررق رصانلا دبع نأ ستت ال مث ىدرف لمعو . ءزج ىهف ٠ ةيقيقح تناك ةلواحملا
 . تالقتعملا مهلخدأو اهئاضعأ ىلع ضبقلا ىقلأو 55008 ثداشإ اذه

 ماكش ل1 ليدعتأ

 ةيلهشمتلا »لهب ماق دل رصاتلا دبع نأب لوقت ثنأف ..ةيليغق نكت مث اهنأ ىلع رخآ ليلد اذه 2

 أمك لعفلاب مهنم سلشت دقو كلذ فيكف نيملسم ا نارضإلا نم هب صلخشي ىذلا رربملا دجيل
 ىلع ماكحألا فقخ اذ املف اح يح ص كلة ناك اذ[ مث نوجسلاو تالقععملا مهع دوأ و لوقت

 سنجل هئالصزةيقبو ةسكحم ا ةثيه ةبغر ريغ ىلع . . مادعإلا نود نجسلاب ىفتكاو مهمظعم
 .ةروثلاةدايف

 هللإ ةمجر دلاولا وه ةييلع مكملا لدق يذلا ديحولا ماكحألا لدعي ملو فقشي مل رصاتلا دبع ال

 ىلإ مادعإلا نم مكحلا ففخ دقو .. تقولا كلذ ىف نيملسملا ناوخالل ماعلا دشرم ا ٠ ىبيضهلا نمسح

 ٠



 ىعدتساو تام هنأ عيشا دق ناك هنأل هللا همخر ىداش حالص ىلع مكحلا ففخ كلذك . نجسلا

 . نجسلا ىلإ مادعإلا نم هيلع مكحلا ففخ ىح هنأ مهل دكأت امئيحو ةقجلا !اوملسعيل هلهأ
 اذه دض ناكو ىلب : ثداحلا اذهب نأش هل نكي مل مدعأ نم لك نأ فالخلا ليقت ال ىتلا ةلأسملاو

 دحأل نكي مل .. بيطلا ميهاربإ الو تعلط فسوي وأ ةدوع رداقلا دبع وأ ىلغرف خيشلا ال . ثداحلا

 ؛ فيطللا دبع دومحم ىوس كانه نكي مل رصانلا دبع لامج لايشغا ثداحب نأش ىأ ءالؤه نم

 فقوو .. ةيتاذلا امهتيلرثسم ىلع ةلواحملاب اماق امهنأ ليق ناتللا طقف امه .. ريود ىوادتهو

 . اهريغ ىلإ هزواجتي ملو دحلا اذه دنع ليكنتلاو بيذعتلا مغر رمألا
 بيلعتلا مغرو هذض فقت تناك لب . هنع ةلوثسم ريغ ةعامجلا نإف ٠ ثدح كلذ نأ انضرعفأ اذإف

 . ليكنتلاو بيذعتلا نع عقادت كئأكو نآلا ىعم ثدحتت . اهثاضعأ ىلعو اهيلع عقو ىذلا

 مكيلع بجي نكلو فورظلا نم فر ىأ تحت هركدتسأو ليكتتلاو بيذعتلا نع عفادأ ال ىننإ :]

 . نسحأ ىه ىتلا نم الدب ريزنجلاو سدسملاب راوحلا اوركنعست نأ اضيأ معتأ

 تبأدسشسملا نين)

 عرشلا نم سيل .مكيلع مارح. مهل لقو ةمكاحملا اورجأ نم ىلإ بهذإ كلذ ىل لوقت نأ نم الدب *
 ىتلا حورلا قاهزإ نيدلا وأ عرشلا نم سيئو .. تقولا سفن ىف اماكحو اموصخ اوئوكت نأ نيدلاو
 | 8 منْلإ مرصع

 ؟ سأتلا ءامأ مهسفنأ نع !وعفاديول اذاملف . ةيئاع تامكاحم تناك اهتكلو ©

 ام وه اذه . بيذعتلاو مادعإلا ىف مهل قحلا ىطعيو نيمهدملا ىلإ ءىسي ام اوراتخا دقل ؛ نيمهتملا
 . اذه نيدت اق ىلوأ . سانلا نع اهبجح اودارأ ىتلا ةقيقحلا وهف رشتي مل ام امأ رشن

 رهظلا ىف نعطلاو ةئيغ لعقلا .. الوأ لايعغالا نيدت نأ بجي اتنكلو . .العف اذه نيدن نحت [-]
 . بيذعتلا نم ىرقأ لايعغالا .. نيملسملا ميش نم سيل

 بعت كنكلو صاخشألا ضعب لاعفت كنأل لايعغالا نم ةرم فلأ عظنأو ىرقأ بيذعملا .. الا
 . ةرط ناميل ىف اصخش 4 اولتق دحاو موي ىفو .. فولألا تارشع

 ؟ة- أربلل أساسا وأ ضيوعتلل ًابلط ءاضقلت مهلهأ اجلي مل ( ا
 . كلذ ديفي اذامو ؟ نآلا ؛ ىتم الب

 ؟ ءاضقلا ىلإ نوأجتي ال !ذاملف نوناقلا صن بسح م داقتلاب طقست ال بيذعتلا اياضق
 دقل . نجسلا ىف !وناك مهنأ تيفت ةقروب ىتأت نأ عيطقست ال كنإ ؛ تادنعسملا نيأ ؟ قاروألا نيأ *

 . اذهب تهتناو ةيضقلا قاروأ ىقوسدلا حالص قزم

 © ز© ظ*ر
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 ؟ .. دصن اذبامو

 ىتتلا ةنورما نم ةجردلا سفني ناكر صانلا ديع ةهجارم ىف وهو بألا ىبيضهلا فقوع نأ ول اذام
 ؟ ىتلئسأ ىلع نبالا ىبيضهلا تاياجإ اهيلع تماج

 ريسافتلاو ليصافتلا ىف فالخ وه رصانلا دبع عم فالخلا نإ هسفنل بألا ىييضهلا لاك ول اذاع

 ىبيضهلا لاق امك - "درإو رمأ ليصافتلا ىف فالدخالا نإ" و ؟ لوصأو سسأ لرح ًافالخ سيلو
 !؟ "لصألا" لوح ًافالخ ناكر صانلا ديعو بألا ىبيضهلا نيب فالخ ا نأ ىرث مأ - نيالا

 ؟ حرفلا ىف وأ لصألا ىف ًافالخ ةيكارتشالا ههسايس لوح رصانلا تبع عم فالخا ناك له -
 ؛ عرفلا وأ لصألا ىف ًافالخ زيلبملالا عم ءالجلا ةيقافتا لوح رصانلا دبع عم فقالخلا ناك لهو -
 ؟عرفلا وأ لصألا ىف افالخ ناك ىع ارزلا حالصإلا نيئارق لوح رصانلا دبع عم فالخا لهو -
 ؟عرفلا ىف ًافالخ وأ لصألا ىف ًافالخ لسنلا ميظنت لوح رصانلا دبع عم فالاللا ناك لهو -
 ؟ عرفلا يف ًافالخ وأ لصألا ىف اقالخ ميماعلا»تارارق لوح رصانلا ديع عم فال | ناك لهو -
 ىنعت اقام الإو .. تبارثو لوصأ لوح ًافالخ نكت ملو "عرقلا* لوح تاقالخ اهلك تناك اهنأب لوقت

 نطولل ةيرح ا قيقعحتو رقفلا ىلع ءاضقلاو ةيعامنجالا ةلادعلا ىلإ فدهت نكت مل ول ةيمالسإلا ةعيرشلا
 : نطارم أو
 ءاج امك ”هللا حرش مف ةحلصلا دجوت اهغيحور" ةحلصما قيقحت ىلإ ىعسي 0

 ' .. ء اهقفلا عامجإ ىف
 ؟ ةنسلا وأ نآرقلا نم ىعرش "صنب" مدطصي ةحبلصلا كلخ:قيقجتل هيعس ىف رصانلا دبع ناك لهو
 ىضنشقت رمألا ىلرل ةيريدقت ةطلس كانه نإ" نيالا ىبيصهلا لاق انك بألا ىبيضهلا لاق رث اذام

 عم يفانتي دومج اذه .. هياكرب طقس الإو هنابنطق نع ديجي ال ًاراطق سيل ره سيبدشلاو ريكقتلا

 [ "ةحمبسلا ةيمالسألا ةعيرشلا

 ديري نأك لهو ؟ . .هئايشق نع ديخي ال اراطق نوكي نأ رصانلا دبع نم بألا ىبيضهلا بلط ادام
 1 رصانلا دبع عم. الإ "م 'ةحمس ةسيرشلا" نوكت اذائو 1 هباكرب طقسي نأر اطتلل

 ىف وهو“ نبالا ىبيضهلا ةنورم نع -- ليك ولو - اا 7 كيشبلا ناكر ل دنإ ٠ لوقت
 , 1 عيسج ا نم دباكرب راطقلا طقس ال .. رصانلا ديع ةهجاوم

 ةلماك ةلماش ةيعجارم نم - نييرصانو ًانارخإ -- نيقيرفلل دبالق .. ثدح دق ثدح ام نإو امأ
 .. للخلا ناك ن يأ ةفرعمو : ءايربألا نص ليلق ريغ ددع هتيحض حار ىذلا ميلألا ثداحخلا بابسأ ةجاعل
 4 نابضقلا ىغ ناك مأراطقلا ىف

 معيكحلا نايمين

 ا . ١





 ١ -- ل ل .. «ةيئاوشإ» ةعبت رسسصالا ديع : ىلأاقعلا 2

 ام ا قاضي ركل رايس شرا "اشاد رمدلا - ؟

 و ... 2 .-..... ,ييضوهلا لاقتعا لطف ري لضاشلا دبع  ؟

 ا هذي اج اير داير هيلا زو دوو دول تزل زا ذوي ذوي ناي دول دوما قيل دبل دل دب دوب ذوي إو زج زو دو دو زب 7 صاقأ يرسلا هزاهج ؛ يششم ىبي سهلا مح 3

 انوا زو م 15 زوي وب قير نوم إب كأي قزوز 3و وب دك نضر الل هل 0 ا الج اأزم دزم قم قو ذب دبا أيما جب نيلي ل 11 ةيلدعلا ثتبداحب قئاقجح , ىدببظ ةدل هوعيسم 2

 اي“ ردم عي ع دوب داو و انو دقو ع اع اور دأب ذو او ذكب اذوب تاور ذوي وب اهو ذوب هيب الاب تس ب نتاوخأل همامسطنأو ةروثلا ىلع «.بطق باالقنإ تيم 58

 نرد يا لج ذي ذيب 3و ذو ذل قر قي وبدت هال اذ هاب زب ةيمالسإلا ريصصأت تارارق ملظعأ رصهزألا ريوطت ميسي هب

 4 هذي لم قوم اجعل فم لل ب نقي قل الم 1ع نب أو هني يباب يب ويا ب اقوي ايبا انج نب د ب عارصو ةتدلهو عامتلا « ناوخإلا 8و ريصضاأتلا باتت ديت 1

 : ىن : ساشلا ا
 31 رى

 ا يس ل ل لل ا لاب اة أرب دالي لاب نزع كطالب ب قي دفع ظل قا دنا هاب هي إل ذيل إب هوب ب ب او اب لسا قب دقيب قب انألا ا دب وح
:0 

 م -

 اينو ةاطر اها اها دنس النو داتا إل ب م قل قط 1 00 ا ا ا ا م اذ طي كو قي لة لع هذيان + مي اقل ةس خم يس هيي لأ
 وقول 0
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 (بورحلا نم" الره دشأ مالسأ كامفغلا مدقسلا
 اند دنيدغ ع دا يد ل ل - ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 004 ل ل ا ل ل ا ا ا ل ل ل كلا دل ا ل

 ةيورسلل يئيئارسألا قيدبلا

 [ةيطسرأ قرشلا يوسلل ىنويهصلا عورضم ا )

 [ ا ا ا ا ا ول 0 ل ا لل 3 للا ا ا لل 6 ل ل 6 ا ل ا ا ا ا كل ل لل لا 1 ل 01 ا لل لل ل ا ل تك

 | 2 2 يح 2 ميدل ل ايد اي ايي ديد دا 7 سل 1 ا ا ا 1 ا 2 120000

 لا ولا مو علا علا بس دق لا سس يس نيس يس رس ريس رع ا يس ايس و وللا اطل لا نجا ايا اوس تس وس علا عا عع نس تل دل يس قو اا الا تس عع سس ل يقل عقل اج سا سل يحل ابا
 مطاط هه 8 لا هوو ## هته ا 5 48 ل طا إ دو دلل تل | رو دعس لعل و رس سجس +

 ا مع ع د ديل م ني ما يي مما ع م | ها ا 1 ل اا ا ا ل ا 1 لاا الا لا ا ع ا ل الا مل ل ا ما ما ا 1 يي دا ا

 واكس سه ىلا هل +

 ف يل 1 ل ال لالا ل ا 0 0 ا 1 ا ا ا ا 1 0 1 12 20 ل ا ا ا 2 6 17 لا ا ا ا اا ا ا 2 ١9 ا ا 1| |حبسحت7 171 ددملي عري1151:ث ثٌثٌثٌّ[؟10ٌّبمةهملل ب65535 < ا ا ا

53 
 بهي سده م مدعم ع نا 55 كال 2  ي ف 2 م 5

 0 وسلا 5 ةيميلقإلا 8
 © ع م بي ص 8 اس لع نع ه8 طا 8 سل 9 سال تس لع طا اس لا طاح ده 8 ب وا لع هل نط طهطا طا اس ها ا نع ع اه اس اا سو غلا دس طا ع تس ل دع يع دس دل ا طا ايا 5 ل ل إلا لي اج طل ده ا » يا

 ا اهل ميا دع ا مب ديل م دب ايضا ل دي هل هل امل 55 سكاس 2 حس نى تع اناني دعدنيا ذيب دب مد دا

 ةاروتلا ثادحأو خيراوت ىف ضقانتلا
 ” دئينأ 0 ةيركسعلا ةوقلا

 اكثر 0 1 ل ل م ا ار ا ل

 ده دي اجا رس ربل سا دس نإ دي و عاش اس سو نس سه سه سال سا هع رس تس تس ع هس طه طي وه نسل ص رع عه عع هس لا ل0 اس سه طل اس بطاط سا طا طع ع طا سا سل ل رسل رو سل كه سا طعس دل

 0 ا

 ال ا ا

 4 ةيعيتلا رطاخمو زجعلا ردأوب نيب )
 0 ا ا ا ا دما رس دي ع ريم هيل يل دي يا

0 

 رد عس ع ساو 4 ده ده ص عاب

 انثا نيغأ ظ . (ةيعيتلاو طفنلا)
 ,ايتاك لعقب ءاتقإلا ةسق) ١ ىقحص مادعإ

 _؟جيلخلا ىف اكيرمأ ةهرج بيسي ملسم
 ' ةعئاشلا ةماركلا

  ىرصاتلا ليدبلا
 (ىرصاقلا ميظنتلا قاروأ ىف ةع ارق)

 نييرصانلاو ةيرصانلا نع
 (يساكألا لاسج . د عم راوح )

 ل
 ا ا اا ل ا ل ا ل أ ا اا ا اا تا اال تا ىلا تدل ا ثا ا ا ا ا

 سيار اب 4 2 بيب واو ماو سادولا مدس ساس

 تح حم حال ب كال د لن اوك سن عق اسم هعاشا وب بل هب هب ملأ جيري ول هلام ياما

 "و ناو عدم



 دس ص سا هع نه جس تس هع ل طا تس ع 2 7 عال اس رج رو هو تع سب تس رسل يا ايس تع تع كسا او وعلا يسع تس تس تس هج تيس رس جعل رجا إو ته هج رسل يس مولا وس وس ع

 ا 0 . اماويسلا ىهأم
 ةئشانلاو لافطالا

 |١ ميهاربإ موقطكمأ | 00 ءاضفلا يف ةَرع
 . هبي اه كأته سيل [اتسنل ح . 0 | [ةيرهش ةلسلسا ناجرهم

 . دحأ الإ ةيموتلا ةئسلسلا
 | يواصلا دمحإ . د | ىبرعلا نطولا ىف ا . دورقلا ةكلمم | . ه [ يبرعلا نطولا ىف ةيخيراتلا تايلقألا

 ساو سا دس طل

 سارع إل حج دس

 سارا سه اس رس سا ع سو + ع رس عاش اس ع ل طا طل ل يع ص نع ياا يار ل وال لس ل يل يا لل ل اسس د لع مع رس يس يس لس لس ع هيا

 رصش أ تايزلا ديسلا . ةيرصانلا ةماعزلا اهزيراك
 0 ما ل اع 20 2 ضرألا ءاجتأب اديور ا! شاير ىدجم [|(حرش عماترب رحت) ..ديدجتلاو ةيرصانلا

 ] ,هنيع دمحم مامإلل ديحرتلا ةلاسر

 ىف ةيمالسالا ةكرشأ

 ' نآرقلا ًارقت فيك
  نأرقلا درجت فيك

 00 ل

 ١ + انسألا وؤلا نم نسب

 ' اتعْبَس ىلع نآرقلا لوزن ىف تارظن
 00000600 ْ تامارقلا ةًأشتو فرحأ

 "تاكارتشإ" ةيفاقثو ةيعازعإ تامسدخ

 . ةيئاعلاو ةيبرعلا , ةيركفلاو ةيسايسلا بتكلا م,هأل صيخلتو ضرع : بتكلا تاصخلم
 .ىبرعلا نطولا ىف ةيسايسلا ىوقلاو بازحألا قئاثوو تاطاشن لوانتت : قسسساستو
 . ةيبنجألا تايرودلا ىف رشنب ام لوانتت : ةيلودلا ةرشخلا
 . ثادحألا مهأل ىسايس ليلحت, ةصصختم تافلمو ثاحبأو تاسارد : ةيبرع تاسارد
 .تاعوضوملاو اياضقلا ةناكل : ةقثوم ةيقحص تاقلم .- تامولحم

 زكرملا اهاتنتي ءازآ نع ةروزضلاب زبعت ل تازادصألاب ةدراولا عازألا







 ناوخإلاو .. رص
 رشثكأ نم أدحأو لثق ٠ نيملسم ا نارخإلاو رصانلا دبع نيب ةقالعلا تفل

 لب - ةموصنخلا تغط دقلو .. رصاعملا رصم خيرات ىف ةراثإ زاغلألا

 ةقالسلا فسو ىلع بلغألا ىه تحبصأ ىتح نيقيرفلا نيب -- ءادعلاو

 ديعل طابترا ةقالع دوجو نم نوخرّومْلا هيلع عمجي ام مغر .. اسهل

 نكلو .. ىسايسلا هخيرات نم ةركيم ةلحرم ىف نإوخإلا ةعامجي رصانلا
 نيفرطلا نيب ةقالعلا خيرات يف ةلحرملا كلت دنع اليوط فقي مل مهنم ادحأ

 نم ديدعلا نع ةباجإلا ىلع اندعاسيل اهزافلأ لحيو اهرارسأ انل فشكيل

 اتخيرات ىف ةيئاخلأ ةلحرملا ىلع هراثإب سكسني امم ةريطخلاو ةماهلا ةلثسألا

 , نساسنلا

 نيب ةقالعلا رارسأ نع فشكلا ىف مهسي نأ باتكلا لواحي انه نم

 ةجرد ىلإ لصو ىذلا فالخلا ناك ميفو . نيملسملا ناوخإلاو رصانلا ديع

 ... هلالظب ىقلي لأز امو ٠ فينعلا مادصلاو عارصلا

 ةلماش ةعجارمل -.اناوخإو نييرصان - نيقيرفلا مامأ ةيناكمإ كاته لهو

 تارأث زواجعت ةيؤرب لبقتسملا ىلإ رظنلاو .. مادصلا بابسأ ةجلاعمل ةلماك
 1؟ ىضاملا

 ع

 0 >0 يد
 د تدع

3 8 2 ٍ 0 , 8 

 ربصأا و مالها
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